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Goiânia, fevereiro de 2018. 

 

Convocação de Reunião Remota 01/2018– 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 20, 21 e 22 de fevereiro de 

2018, com deliberações entre 8h e 16h deste dia, para tratativa dos seguintes pontos dessa pauta, com 

respectivos encaminhamentos de votação: 

 

1. Aprovação da resposta formulada pela Coordenação à impugnação de elementos do Edital de 

Seleção Discente, apresentada pelo interessado Frederico Augusto Santos.  

2. Homologação de aprovação ad referendum de pedidos de passagens, diárias e auxílios:  

2.1 - Aprovação ad referendum da CPC de 3 diárias para o professor Luis Fernando Vasconcelos (PUC-RJ) 

que está a ministrar curso no PPGDP, no Workshop de Metodologia e Técnicas de Análise de Dados, nos 

dias 19 a 23 de fevereiro, na Faculdade de Direito da UFG. 

2.2 - Aprovação ad referendum da CPG de passagens e 1 hospedagem ou diária de hotel para vinda do 

professor Marcelo Cattoni (novo Coordenador do PPGD-UFMG) que irá: a) proferir a Aula Magna de 

abertura do semestre 2018-1 do PPGDP, no dia 16 de março; b) realizar mesa de debates com os alunos do 

PPGD, sobre o tema Teoria Crítica da Constituição, no dia 17 de março; e c) realizar reunião com a 

Coordenação do PPGDP, para implementação da parceria entre os Programas da UFMG e UFG, projetada 

ano passado. O professor chega dia 16 e retorna dia 17. 

2.3 - Aprovação ad referendum da CPG de passagens e 2 hospedagens ou diárias para vinda do professor 

Joaquim Carlos Salgado, professor catedrático aposentado da UFMG, que irá proferir uma a Conferência “A 

ideia de Justiça no Mundo Contemporâneo: o conceito do Direito na modernidade, Estado Poiético e 

transformações da contemporaneidade”, no dia 06 de abril, e realizara mesa de debates com os alunos do 

PPGDP no dia 7 de abril, com o tema “Dialética e Estado de Direito: fundamentos da dialética hegeliana e 

sua atualidade para compreensão da experiência jurídica contemporânea” no contexto da Disciplina “Direito 

Público Contemporâneo e Efetividade do Constitucionalismo Democrático”. O professor chega dia 05 de 

abril e retorna dia 07 de abril; 

2.4 - Aprovação ad referendum de "Auxílio Financeiro" para participação em evento no exterior, para o 

professor do PPGDP, Diógenes de Carvalho, que participará de Evento na Universidade de Macau, na China 

Período da viagem 1º a 11 de março de 2018. O auxilio tem valor fixo de R$ 1.946,80*  

*Participação de professores do PPGDP em eventos no exterior (Sub-item 1 do Plano de Aplicação de 

recursos financeiros, referência 2017/2018; Convênio PPGDP/MP-GO).  

 

Prof. Dr. Saulo de Oliveira Pinto Coelho 

Coordenador do PPGDP/FD-UFG 


