Goiânia, novembro de 2018.

Convocação de Reunião Remota 05/2018– 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 15 de novembro 2018, com
deliberações entre 8h e 16h deste dia, para tratativa dos seguintes pontos dessa pauta, com respectivos
encaminhamentos de votação:

1)

Solicitação de desligamento da discente Ariane Patrícia Gonçalves; A aluna apresentou pedido

de desligamento por motivos profissionais que estão inviabilizando a continuação do mestrado. A
Coordenação diligenciou no sentido de reunir com a aluna, que, por sua vez, afirmou que não possui
nenhuma queixa quanto ao Programa e que o motivo do desligamento é por excesso de atribuições
profissionais. Frente a essa afirmação, entendendo que não se trata de problema relativo ao Programa à
coordenação encaminha a questão com a proposta de acatar a solicitação da aluna.
Encaminhamento de votação: “Pauta 1: APROVADO”, se concorda com o desligamento; “Pauta 2,
REPROVADO”, se discorda.

2)

Mudança de orientação discente Rafael Machado;

Proposta para votação: Tendo em vista que a orientadora do aluno, Prof. Maria Paula, não se encontra
disponível para orientação, propõem-se a mudança para o Prof. Saulo Pinto Coelho (que deixará a orientação
da aluna Ariane).
Encaminhamento de votação: “Pauta 2: APROVADO”, se concorda; “Pauta 2, REPROVADO”, se discorda.

3)

Aprovação da Portaria referente aos exames de qualificação;

Proposta para votação: Conforme respectiva minuta de Resolução anexa (vide); aprecia-se o teor integral da
respectiva minuta (a votação precisa ser em bloco do texto, em razão da deliberação remota).
Encaminhamento de votação: “Pauta 3: APROVADO”, se concorda em aprovar a Resolução; “Pauta 3,
REPROVADO”, se discorda.

4)

Homologação definição lista de homenagens da organização local no CONPEDI 2019. A

Comissão local organizadora do Conpedi Goiânia 2019 aprovou, por proposta do professor Saulo Coelho,
seguintes nomes para recebimento da homenagem de menção honrosa no XXVIII Encontro Nacional do
Conpedi: Prof Eriberto Bevilacqua Marin (razões da propositura em documento próprio); Prof Cleuler Neves
(razões da propositura em documento próprio); Profa Bartira Macedo de Miranda (razões da propositura em
documento próprio).
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Proposta de Votação:
Encaminhamento de votação: “Pauta 4: APROVADO”, se concorda com adjudicações feitas pelo professor
Saulo Coelho e já aprovadas pela Comissão local do PPGDP; “Pauta 4, REPROVADO”, se discorda.
5) Aprovação da composição das bancas de qualificação – Turma I. A Coordenação recebeu as
indicações de nomes e as avaliou nos termos da Resolução proposta para regular a matéria no PPGDP. As
bancas aprovadas seguem em anexo. Foram indicadas pela Coordenação para não aprovação pela CPG
apenas 3 bancas conforme documento anexo.
Proposta de Votação: Conforme planilha anexa (vide); aprova-se as bancas listas para tal pela Coordenação e
reprova-se as três bancas apontadas como tal pela Coordenação, determinando-se nesse caso prazo de 5 dias
para indicação de nova composição pelo orientador.
Encaminhamento de votação: “Pauta 5: APROVADO”, se concorda com o encaminhamento; “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 outras propostas de votação, o respectivo ponto de
pauta será postergado para a próxima reunião presencial.

Caso haja necessidade, a Coordenação convocará nova reunião ainda para este mês de novembro se 2018.

Prof. Dr. Saulo de Oliveira Pinto Coelho
Coordenador do PPGDP/FD-UFG
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