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Goiânia, 02 de fevereiro de 2022. 

 

Convocação de Reunião Remota 01/2022– PPGDP/UFG 

 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas da UFG, Profa. 

Dra. Silzia Alves Carvalho, 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 03 de fevereiro 2022 (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 das indicações de bancas de defesa dos alunos: 

a) Frederico Leão, composta pelos professores Andrea Costa (orientadora), Fabricio Motta e 

Cláudia Tannus (UNIRIO) e como suplentes os professores Silzia Carvalho e Emerson Affonso 

(UNIRIO); b) Eduardo Lolli, composta pelos professores Saulo Coelho (orientador), Lucas 

Beviláqcua, Maria Stela (PPGDDA-UFPA) e como suplentes os professores Francisco Tavares e 

Arthur Ramos (PPGD-UFGD). 

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 Portaria n° 03/2022 referente a correção de 

prazos finais da Turma 4, conforme os seguintes: 15.02.2022 entrega do relatório final de 

atividades complementares, 15.03.2022 depósito da dissertação, 15.04.2022 prazo final para 

defesa. 

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 Portaria n° 04/2022 referente a nomeação dos 

Professores Bartira Macedo de Miranda (PPGDP) e Pedro Santos Mundim (FCS) para comporem a 

comissão de análise da seleção bolsistas produtividade 2022. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 3: Aprovado", se concorda com a homologação; "Pauta 3: 

Reprovado", se discorda da homologação. 
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4. Aprovação dos Relatórios Circunstanciados 2021 dos Convênios: PGE-GO; ALEGO e 

SEMAD-Goiânia: Os arquivos seguem abaixo para conferência. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 4: Aprovado", se concorda com a aprovação dos relatórios; 

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

 

5. Homologação análise dos relatórios finais bolsistas produtividade 2021: Os arquivos seguem 

abaixo para conferência. 

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

dos relatórios finais dos bolsistas produtividade 2021; "Pauta 5: Reprovado", se discorda da 

homologação. 

 

6. Homologação resultado convocatória n° 01/2022 Bolsa Produtividade 2022: Os arquivos 

seguem abaixo para conferência. 

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

da convocatória; "Pauta 6: 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 outra proposta diversa de votação, o 

respectivo ponto de pauta será postergado para a próxima reunião síncrona (GoogleMeet). 

 

 

Profa. Dra. Silzia Alves Carvalho 

Coordenadora do PPGDP/FD-UFG 

 


