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Goiânia, 23 de junho de 2021. 

 

Convocação de Reunião Remota 06/2021– 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 25 de junho 2021 (sexta-

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

respectivos encaminhamentos de votação: 

 

1. Homologação da alteração na orientação da aluna Bianca Mariano Porto: Seguindo determinação da 

CPG, desenvolveu-se entendimento entre os professores Robert e Buissa, ficando definido que a orientação 

iria retornar para o professor Robert Bonifácio (originalmente designado), em razão da necessidade de ter 

pelo menos uma orientação na turma 5; e o professor Leonardo Buíssa sendo designado como co-orientador; 

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 Convocatória 4/2021 para seleção de assistentes e 

estagiário; 

A convocatória segue em anexo. 

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 indicação de banca de defesa do aluno Augusto 

Corrêa de Sousa, composta pelos professores Fabrício Motta, Leonardo Buíssa e André Elali (UFRN), 

como membros e Lucas Bevilácqua e Adriana Schier (UNIBRASIL), como suplentes; 

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 indicação de banca de qualificação da aluna Gabriela 

Rennó, composta pelos professores Silzia Alves, Lucas Bevilácqua e João Bachur (IDP), como 

membros e Fabrício Motta, como suplente; 

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

se discorda da homologação. 

 

5. Homologação da aprovação ad referendum da solicitação de aproveitamento da disciplina 
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Administração Pública Contemporânea: novos arranjos jurídicos e novas práticas de gestão, cursada 

como aluna especial no segundo semestre de 2020 pela aluna Natália Furtado Maia; 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 5: Aprovado", se concorda com a homologação; "Pauta 5: Reprovado", 

se discorda da homologação. 

 

6. Aprovação do Relatório Parcial Circunstanciado de Execução de Objeto (meses 37-48) Convênio 

MP-GO e PPGDP-UFG; 

O documento segue em anexo. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 6: Aprovado", se concorda com os termos do relatório; "Pauta 6: 

Reprovado", se discorda. 

 

7. Aprovação do Relatório Parcial Circunstanciado de Execução de Objeto (meses 37-48) Convênio 

TCE-GO e PPGDP-UFG; 

O documento segue em anexo. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 7: Aprovado", se concorda com os termos do relatório; "Pauta 7: 

Reprovado", se discorda. 

 

8. Aprovação do Relatório Final Circunstanciado de Execução de Objeto Convênio ASMEGO e 

PPGDP-UFG; 

O documento segue em anexo. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 8: Aprovado", se concorda com os termos do relatório; "Pauta 8: 

Reprovado", se discorda. 

 

9. Apoio institucional UFBA para livro eletrônico sobre Justiça Restaurativa, Profa Selma Santana; A 

professora Selma Santana da UFBA entrou em contato com a Coordenação do Programa para que firmassem 

parceria no sentido de apoio institucional para fins de publicação de livro eletrônico sobre Justiça 

Restaurativa. O apoio consiste basicamente em dar endosso à obra, a possibilidade de se colocar na capa do 

livro esta informação, como ainda, o livro poder ser resultado de pesquisa comum entre pesquisadores das 

instituições, que já conta com a participação da professora Bartira Macedo no conselho editorial científico. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 9: Aprovado", se concorda com o apoio institucional; "Pauta 9: 

Reprovado", se discorda. 

 

10. Aprovação do Relatório final e Desligamento da assistente nível mestrado Carolina Lima 

Gonçalves; A bolsista desempenhou atividades junto ao Programa desde o mês de março de 2021, 

reforçando a equipe para conclusão do relatório Coleta CAPES. Solicitou desligamento em razão de outros 

compromissos profissionais, apresentando o seu relatório final de atividades relativo aos três meses em que 

atuou no Programa. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 10: Aprovado", se aprova o relatório final para fins de desligamento; 

"Pauta 10: Reprovado", se discorda. 

 

11. Aprovação Relatório de Produtividade do Professor de Pedro Sérgio dos Santos: O professor Pedro 

Sérgio apresentou seu relatório de produções acadêmicas durante o ano de 2020, o qual foi analisado pela 

coordenação e aprovado com condições de atendimento de itens ainda pendentes. Nos primeiros meses de 
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2021 o professor efetivou publicações que são contabilizadas para fim de atendimento aos compromissos de 

2021. Assim sendo, a Coordenação passa a considerar atendidos os critérios exigidos pelo Programa para fins 

de produtividade, encaminhando para a sua aprovação definitiva o Relatório 2020 do professor Pedro Sergio 

dos Santos, não podendo as produções encaminhadas para atendimento ao período 2020 serem usadas no 

relatório 2021. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 10: Aprovado ", se aprova o relatório de produtividade 2020 do 

professor; "Pauta 10: Reprovado", se discorda. 

 

12. Designação definitiva da equipe de pesquisa-ação do projeto desenvolvido em cooperação com o 

IRB. Passado o Coleta CAPES e com a saída, a pedido, da bolsista Caroline Gonçalves, a equipe a ser 

alocada de forma específica no Projeto de Pesquisa-Ação para cooperação no âmbito Gaepe Brasil fica 

composta por: Saulo Pinto Coelho (coordenador do projeto e pesquisador principal); Bruno Rocha (assistente 

de pesquisa nível mestrado); e Pedro Aoun (auxiliar de pesquisa nível graduando). Ademais, participam 

voluntariamente o professor Fabricio Motta, a pesquisadora externa de nível doutoral Alessandra Gotti; a 

professor Diva Safe Coelho (na condição de orientadora do mestrando Bruno Rocha) e os egressos Saulo 

Mesquita e Maísa Castro. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 11: Aprovado ", se aprova a designação da equipe específica do projeto 

de pesquisa-ação para o Gaepe Brasil; "Pauta 11: Reprovado", se discorda. 

 

13. Homologação do chamamento ad referendum da candidata selecionada Yasmin Nascimento, para 

ocupar função de bolsitas auxiliar de ensino e pesquisa (nível graduando). A graduanda figura na lista de 

aprovados(as) na Convocatória Pública de seleção de bolsistas assistente e auxiliares, realizada no início do 

ano do PPGDP-UFG. Com o termino do vínculo da bolsista Yanka Souza, a coordenação aprovou ad 

referendum da CPG e convocação e início de atividades de Yasmin Nascimento. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 12: Aprovado ", se homologa a decisão de chamamento de Yasmin 

Nascimento; "Pauta 12: Reprovado", se discorda. 

 

14. Homologação da aprovação ad referendum da solicitação de aproveitamento da disciplina “Políticas 

Públicas, Movimentos Sociais e Interseccionalidade”, cursada como aluna especial no mestrado de 

Direitos Humanos da Universidade de Brasília em 2020.2, pela aluna Carla Pinheiro Bessa von 

Bentzen Rodrigues; 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 14: Aprovado ", se concorda com a homologação; "Pauta 14: 

Reprovado", se discorda. 

 

 

Prof. Dr. Saulo de Oliveira Pinto Coelho 

Coordenador do PPGDP/FD-UFG 


