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Goiânia, 08 de junho de 2021. 

 

Convocação de Reunião Remota 05/2021– 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 junho 2021 (quinta-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 da banca de qualificação da aluna Eliane Pires 

Araújo composta pelos professores Cleuler Neves, Vanice Valle e Platon Neto como membros, e Leonardo 

Buíssa, como suplente; 

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 prorrogação do Convênio com o TCE: a Coordenação do 

PPGDP-UG aprovou ad referendum a minuta de prorrogação por doze meses (para total de sessenta meses de 

vigência permitido em convênio) do Convênio com o TCE- GO, que tem por objeto o fomento do PPGDP-

UFG, em razão da necessidade de formalização de termo aditivo. 

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 solicitação de aproveitamento da disciplina Administração 

Pública Contemporânea: novos arranjos jurídicos e novas práticas de gestão, cursada como aluna especial no 

segundo semestre de 2020 pela aluna Nathália Suzana Costa Silva Tozetto; 

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 solicitação de aproveitamento da disciplina Direito Público 

Contemporâneo e Constitucionalismo Democrático, cursada como aluno especial no segundo semestre de 2020 

pelo aluno Paulo Wanderson Moreira Martins; 

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

se discorda da homologação. 

 

5. Solicitação de desligamento do aluno Cristiano Reis Araújo (Turma 4): O aluno já havia manifestado 
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interesse em se desligar do Programa no início do ano de 2021, momento em que após conversa com a sua 

orientadora, Profa Diva Júlia e com a Coordenação, optou por tentar manter o vínculo. Na presente data enviou 

via email pedido formal de desligamento. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 5: Aprovado", se concorda com a homologação do desligamento do 

discente; "Pauta 5: Reprovado", se discorda da homologação do desligamento. 

 

6. Encerramento e Relatório final de atividades da Estagiária Administrativa nível graduando Ianka Fagundes 

Cardoso: A bolsista auxiliar iniciou as atividades junto ao Programa no mês de fevereiro de 2020, tendo 

desempenhado, em geral, de forma adequada as tarefas de logística, de apoio no Coleta CAPES entre outras. 

O vínculo já havia sido prorrogado pela CPG em razão da necessidade de apoio para finalização do relatório 

do Coleta CAPES. Com a entrega do relatório o vínculo com a estagiária foi finalizado no dia 31 de maio de 

2021, apresentando o seu relatório final de atividades para fins de homologação. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 6: Aprovado", se concorda com a aprovação do relatório final de 

atividades; "Pauta 6: Reprovado", se discorda. 

 

7. Encerramento e Relatório final de atividades do Assistente de Pesquisa nível Mestrado Osvaldo Ferreira de 

Carvalho: O bolsista iniciou suas atividades junto ao Programa no mês de julho de 2020, tendo desempenhado 

as tarefas, em geral, de forma adequada, junto as comissões de seleção, avaliação de atividades 

complementares, apoio no Coleta CAPES, entre outras atividades acadêmicas, de pesquisa e administrativas. 

Solicitou encerramento do vínculo, sendo certo que suas atividades como assistente no PPGDP-UFG foram 

desempenhadas até 30 de abril de 2021. Apresentou relatório final de atividades.  

Encaminhamento de Votação: "Pauta 7: Aprovado", se concorda com a aprovação do relatório final de 

atividades; "Pauta 7: Reprovado", se discorda. 

 

8. Encerramento e Relatório final das atividades como Pós-Doc Osvaldo Ferreira de Carvalho: O professor 

iniciou sua participação como Pós-Doc junto ao Programa em agosto de 2021, e por razões de saúde apresentou 

pedido de conclusão antecipado do estágio pós-doutoral na data de 1° de junho de 2021, juntamente com o seu 

relatório final de atividades. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 8: Aprovado", se concorda com a aprovação do relatório final de 

atividades; "Pauta 8: Reprovado", se discorda. 

 

 

Prof. Dr. Saulo de Oliveira Pinto Coelho 

Coordenador do PPGDP/FD-UFG 


