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Goiânia, 21 de março de 2022. 

 

Convocação de Reunião Remota 02/2022– 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 24 de março 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 dos pedidos de prorrogação de prazo para 

defesa dos alunos: a) Liana Antunes, por 30 dias; b) Júlia Faipher, por 60 dias; e c) Lucília de 

Lima, por 90 dias. 

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

Reprovado", se discorda da homologação. 

 

2. Homologação da aprovação ad referendum das indicações de bancas de defesa dos alunos: 

a) Veronica Issi: Lucas Bevilácqua, Leonardo Buíssa e Paulo Mendes de Oliveira (IDP) como 

membros, e Rafael Fonseca (FADISP) e Silzia Carvalho como suplentes, que será realizadaa em 25 

de março de 2022, com a temática “O papel da Advocacia Pública na aplicação dos precedentes 

judiciais: o estudo do modelo de atuação da PGE/GO após a vigência do Novo Código de Processo 

Civil (2015-2020)”; b) Júlia Faipher: Bartira Macedo, Saulo Coelho e Vinicius Gomes de 

Vasconcellos (IDP) como membros, e Andrea Abrahão e Alexandre Morais da Rosa (UFSC) como 

suplentes; c) Liana Antunes: Saulo Coelho, Vanice Valle e Maria Paula Dallari Bucci (USP) como 

membros, e Gaspar Alexandre e Felipe Magalhães Bambirra (UNIVAR) como suplentes, 

Coorientador Cleuler Neves, prevista para o dia 26 de abril de 2022. 

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

Reprovado", se discorda da homologação. 

 

3. Homologação da aprovação ad referendum para realização e minuta do Edital n. 01/2022 

da seleção complementar para turma VI referente as vagas remanescentes dos Convênios que 

não foram preenchidas pelo Edital n. 01/2021, finalizado e homologado em fevereiro de 2022. 
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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 Portaria n° 05/2022 referente a nomeação das 

comissões para seleção completar dos alunos regulares para Turma VI do PPGDP, relativo ao 

Edital n. 01/2022, em que foram designados os Profs. Drs. Francisco Tavares (presidente), 

Gaspar Alexandre e Lucas Bevilácqua, e como suplente o Prof. Dr. Leonardo Buíssa para 

comporem a Comissão de Seleção e avaliação das etapas segunda, terceira e quarta; e os 

Profs. Drs. Fabrício Motta, Platon Neto, Saulo Coelho, e, como suplente o Prof. Dr. Pedro 

Sérgio, para comporem a comissão de avaliação do exame de língua estrangeira, primeira 

etapa. 

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

Reprovado", se discorda da homologação. 

 

5. Plano de estágio docência do mestrando Lucas Rocha: O aluno apresentou o plano de estágio 

docência a ser realizado no âmbito da disciplina “Hermenêutica Jurídica”, no período de 09/02 a 

25/03, tendo como supervisor o seu orientador, prof. Saulo de Oliveira Pinto Coelho. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 5: Aprovado", se concorda com a aprovação do plano de 

estágio; "Pauta 5: Reprovado", se discorda. 

 

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 

 


