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Goiânia, 06 de maio de 2021. 

 

Convocação de Reunião Remota 04/2021– PPGDP/UFG 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas da UFG, Prof. Dr. Saulo 

de Oliveira Pinto Coelho, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e de acordo com o previsto na 

Resolução Interna n. 03/2017 do PPGDP-UFG, convoca todos os docentes e representantes discentes do 

PPGDP/UFG para Reunião em ambiente virtual da CPG a ser realizada no dia 10 de maio 2021 

(segunda-feira), com deliberações entre 8h e 16h deste dia, para tratativa dos seguintes pontos dessa 

pauta, com respectivos encaminhamentos de votação: 

 

1. Homologação da aprovação ad referendum da composição de banca de defesa dos alunos: a) 

Alan Kardec Cabral Junior composta pelos professores Bartira Macedo, Franciele Cardoso e Jacqueline 

de Oliveira Muniz (UFF), como membros e Andrea Abrahão e Vinicius Gomes de Vasconcellos (IDP), 

como suplentes; b) Laysa Lorrane Santana Caixeta Florian composta pelos professores Franciele 

Cardoso, José Querino e Karyna Batista Sposato (UFS), como membros e Pedro Sérgio e Arnaldo 

Bastos (UNIALFA), como suplentes; c) Larissa Sampaio Barzellay composta pelos professores Cleuler 

Neves, Fabrício Motta e Adriana da Costa Ricardo Schier (UNIBRASIL), como membros e Leonardo 

Buíssa e Caroline Muller (UNISC), como suplentes. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 1: Aprovado", se concorda com a homologação; "Pauta 1: 

Reprovado", se discorda da homologação. 

 

2. Homologação da aprovação ad referendum da composição de banca de qualificação dos alunos: 

a) Vivianne Alves Bragança Brandão composta pelos professores Leonardo Buíssa, Robert Bonifácio e 

Lucas Bevilácqua, como membros e Fabrício Motta, como suplente; b) Eduardo Nascimento de Moura 

composta pelos professores Pedro Sérgio dos Santos, Franciele Cardoso e Eriberto Bevilácqua, como 

membros e Diva Júlia Safe, como suplente. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 2: Aprovado", se concorda com a homologação; "Pauta 2: 

Reprovado", se discorda da homologação. 

 

3. Homologação da aprovação ad referendum da matrícula da aluna Karla de Campos Santana 

(turma V) em disciplina optativa da Linha 2: Em que pese o projeto de pesquisa da aluna estar 

inserido na linha de pesquisa 1 do Programa, a mesma solicitou autorização para cursar disciplina da 

linha 2, em razão da sua orientadora, Profa. Bartira Macedo, pertencer a essa linha de pesquisa e estar 

ofertando disciplina no atual semestre.  
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Encaminhamento de Votação: "Pauta 3: Aprovado", se concorda com a homologação; "Pauta 3: 

Reprovado", se discorda da homologação. 

 

4. Homologação da aprovação ad referendum da prorrogação de prazo para defesa do aluno 

Augusto Correa de Sousa por 30 (trinta) dias: O orientador Prof. Fabrício Motta apresentou pedido 

de prorrogação de prazo para depósito e defesa do aluno em questão pela necessidade de mudança no 

perfil da pesquisa empírica apresentada no trabalho final em razão da demora na apresentação dos dados 

inicialmente solicitados. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 4: Aprovado", se concorda com a homologação da prorrogação; 

"Pauta 4: Reprovado", se discorda da homologação. 

 

5. Homologação da aprovação ad referendum da prorrogação de prazos do calendário da Turma 

IV por 60 (sessenta) dias: A turma IV apresentou um requerimento geral, para todos os discentes da 

turma, para prorrogação de prazos do calendário para qualificação e defesa. Tendo em vista as 

peculiaridades do momento de Pandemia e as questões já discutidas e decididas em situações 

semelhantes anteriores; A Coordenação deferiu parcialmente o pedido, para prorrogação dos prazos da 

Turma IV por 60 (sessenta) dias para qualificação e defesa; e determinou que qualquer outro pedido que 

represente acréscimo nesse prazo concedido seja analisado individualmente para cada discente, 

conforme determina o Regulamento. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 5: Aprovado", se concorda com a homologação da prorrogação; 

"Pauta 5: Reprovado", se discorda da homologação. 

 

6. Homologação da aprovação ad referendum da prorrogação do estágio de Ianka de Sousa 

Fagundes Cardoso para até a finalização do Coleta CAPES: em razão do excesso de atividades que 

envolve o envio do relatório para o Coleta CAPES, a Coordenação optou por prorrogar o contrato de 

estágio até a finalização do Coleta. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 6: Aprovado", se concorda com a homologação da prorrogação do 

estágio; "Pauta 6: Reprovado", se discorda da homologação. 

 

7. Homologação da aprovação ad referendum para designar o Prof. Fabrício Motta como co-

orientador da aluna Natália Furtado Maia da Turma 4: a aluna apresentou requerimento para que o 

Prof. Fabrício fosse designado como seu co-orientador em razão da familiaridade com o tema do seu 

projeto de pesquisa, tendo obtido previamente a concordância do seu orientador e do próprio Prof. 

Fabrício. A Coordenação aprovou a coorientação ad referendum. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 7: Aprovado", se concorda com a homologação da coorientação; 

"Pauta 7: Reprovado", se discorda da homologação. 

 

8. Alteração na orientação da aluna Nathalia Suzana para o professor Cleuler Neves e da aluna 

Thayssa Escher para a professora Silzia: a aluna Nathália Suzana apresentou requerimento para troca 

de orientação alegando que a Profa. Silzia não. O Prof. Cleuler foi consultado previamente e concordou 
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em assumir a orientação da aluna. Passando então a orientação da aluna Thayssa Escher para a Profa. 

Silzia. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 8: Aprovado", se concorda com a homologação; "Pauta 8: 

Reprovado", se discorda da homologação. 

 

9. Relatório final de atividades Vivianne Alves Bragança Brandão: a aluna apresentou o relatório 

final de atividades complementares que foi previamente analisado pela equipe de assistentes e 

homologado pela Coordenação com a atribuição de 4 créditos. A atribuição dos créditos não elide a 

aluna de apresentar a devida comprovação de atendimento aos requisitos do art. 41 do Regulamento 

para solicitação da defesa final (parecer anexo). 

Encaminhamento de votação: "Pauta 9: Aprovado" se concorda com o parecer emitido; "Pauta 9: 

Reprovado", se discorda do parecer. 

 

10. Desligamento oficial Rafael Machado e Marcelo Machado: Após diversas tentativas de contato 

sem sucesso para manifestação dos alunos, e decorridos todos os prazos possíveis para a conclusão do 

mestrado, a Coordenação efetivou o desligamento do Programa dos alunos Rafael Machado e Marcelo 

Machado, ambos da Turma 2. Os alunos já foram informados da decisão, dando ciência e confirmando a 

impossibilidade de concluírem o mestrado no seu devido tempo. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 10: Aprovado", se concorda com a homologação do desligamento; 

"Pauta 10: Reprovado", se discorda da homologação. 

 

11. Indicação das representantes discentes da Turma V Bianca Mariano Porto (titular) e Bruna 

Toledo Piza de Carvalho Magacho (suplente): após deliberação entre a turma foram indicadas as 

alunas Bianca Mariano e Bruna Toledo como representantes discentes da turma V, que a partir de então 

tem direito a assento e voto na CPG. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 11: Aprovado", se concorda com a indicação; "Pauta 11: 

Reprovado", se discorda da indicação. 

 

12. Homologação da aprovação ad referendum da Resolução n° 01/2021 que regulamenta o 

calendário da Turma V (resolução anexa). 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 12: Aprovado", se concorda com a homologação da Resolução; 

"Pauta 12: Reprovado", se discorda da homologação. 

 

13. Homologação da aprovação ad referendum do aproveitamento da disciplina Direito Público 

Contemporâneo e Efetividade do Constitucionalismo Democrático pelo aluno Guilherme Sanini 

Schuster, cursada como aluno especial no semestre 2020/2. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 13: Aprovado", se concorda com a homologação; "Pauta 13: 

Reprovado", se discorda da homologação. 

 

14. Homologação da decisão da Coordenação de uma vez provocada pela direção da Red Derecho 
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Justicia, Constorucion y Processo, formada por oito universidades de Itália, Espanha, Portugal, 

Argentina, Peru, Equador, Colômbia e, no Brasil, UFG, passar a encampar pelo PPGDP-UFG a 

participação nessa rede internacional de pesquisa; participação do Programa aprovada pela direção 

da Red, atualmente na Universidade de Granada, Espanha. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 14: Aprovado", se concorda com a homologação da participação; 

"Pauta 14: Reprovado", se discorda da homologação. 

 

Esta coordenação ressalta que, caso a maioria dos membros da CPG entenda por discutir mais 

detalhadamente algum dos temas, ou por encaminhar outras propostas de votação, o respectivo ponto de 

pauta será postergado para a próxima reunião via presencial (GoogleMeet). 

 

Prof. Dr. Saulo de Oliveira Pinto Coelho 

Coordenador do PPGDP/FD-UFG 


