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Goiânia, 03 de agosto de 2021. 

 

Convocação de Reunião Remota 07/2021– PPGDP/UFG 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas da UFG, Prof. Dr. 

Cleuler Barbosa das Neves, 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 13 de agosto 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 aprovação ad referendum do aproveitamento de disciplinas cursadas 

como aluno(a) especial dos seguintes discentes: a) Bruno Rocha Faria Arantes, “Direito 

Financeiro e orçamento das políticas públicas: decisões financeiras, controle e responsividade" em 

2019/1 e "Direito Público Contemporâneo e Efetividade do Constitucionalismo Democrático" em 

2020/2; b) Anna Carolina Miranda Bastos do Valle, "Direito Público Contemporâneo e Efetividade 

do Constitucionalismo Democrático" em 2020/2; c) Thayssa Escher Mendes Azevedo, "Direito 

Público Contemporâneo e Efetividade do Constitucionalismo Democrático" em 2020/2; 

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 qualificação dos 

seguintes alunos: a) André de Oliveira Navarro, composta pelos professores Andrea Costa, José 

Querino e Cleuler Neves, como membros e Silzia Alves, como suplente; b) Daniela Haun de 

Araújo Serafim, composta pelos professores Saulo Coelho, José Querino e José Tietzmann 

(PPDIDH/UFG), como membros e Andrea Costa, como suplente; c) Denise Silva Vieira, composta 

pelos professores José Querino, Platon Neto e João Costa (UNB), como membros e Robert 

Bonifácio, como suplente; d) Eduardo Henrique Lolli, composta pelos professores Saulo Coelho, 

Lucas Bevilácqua e Francisco Tavares, como membros e Leonardo Buíssa, como suplente; e) 

Frederico Leão Abrão, composta pelos professores Andrea Costa, Fabrício Motta e Robert 

Bonifácio, como membros, e Silzia Alves, como suplente; f) Giovana Nahas Dafico Bernardes, 

composta pelos professores Cleuler Neves, Fabrício Motta e Robert Bonifácio, como membros e 

Leonardo Buíssa, como suplente; g) Julia Faipher Morena Vieira, composta pelos professores 
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Bartira Macedo, Gaspar Alexandre e Vinicius Gomes de Vasconcellos, como membros e Andrea 

Costa e Alexandre Morais da Rosa, como suplentes; h) Liana Antunes Vieira, composta pelos 

professores Saulo Coelho, João Porto Silvério (UniRV), Najla Frattari, como membros e Gaspar 

Alexandre, como suplente; i) Lucília de Lima composta pelos professores Platon Neto, Fabrício 

Motta e José Querino, como membros e Silzia Alves, como suplente; j) Patrícia Raposo Moreira, 

composta pelos professores Franciele Cardoso, Fabrício Motta e Vanice Valle, como membros e 

Saulo Coelho, como suplente; k) Thalita Costa e Silva, composta pelos professores Fabrício Motta, 

Vanice Valle e Luciano Ferraz (UFPE), como membros e Leonardo Buíssa, como suplente; l) 

Verônica Issi Simões Bastos, composta pelos professores Lucas Bevilácqua, Leonardo Buíssa e 

Paulo Mendes (IDP), como membros e Silzia Alves, como suplente; 

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

Reprovado", se discorda da homologação. 

 

3. Homologação da aprovação ad referendum das indicações de bancas de defesa dos 

seguintes alunos: a) Anderson Pablo Pereira Fernandes, composta pelos professores Pedro Sérgio, 

Gaspar Alexandre, André Callegari (IDP), como membros e Diva Júlia e Ana Luisa Coutinho 

(UFPB), como suplentes; b) Eduardo Nascimento de Moura, composta pelos professores Pedro 

Sérgio, Gaspar Alexandre, Maísa Miralva (PUCGO), como membros e Diva Júlia e Ana Luisa 

Coutinho (UFPB), 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 das solicitações de matrícula de Gabriela 

Thuany Bezerra Rodrigues e Nathália Rodrigues de Oliveira Souza Domingues, como alunas 

especiais no segundo semestre de 2021, na disciplina “Políticas Penais e Prisionais: avaliação 

de modelos e práticas”: tratam-se de alunas da graduação que são orientadas por docente do 

PPGDP, situação em que permite a matrícula como aluna especial em disciplinas de Pós-

Graduação. As solicitações tiveram previamente manifestação favorável da Coordenação do 

Programa e concordância do Professor Pedro Sérgio, que irá ministrar a disciplina.  

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 matrícula da aluna Renata 

Guimarães Figuerêdo (turma V) em disciplina optativa da linha 2: Em que pese o projeto de 

pesquisa da aluna estar inserido na linha de pesquisa 1 do Programa, a mesma solicitou autorização 

para cursar disciplina da linha 2, em razão do seu orientador, Prof. Pedro Sérgio, pertencer a essa 

linha de pesquisa e estar ofertando disciplina no atual semestre.  

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

Reprovado", se discorda da homologação. 
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6. Aprovação da manutenção do Prof. Saulo Coelho como coordenador dos convênios 

iniciados no primeiro quadriênio do PPGDP-UFG, a saber: ASMEGO; PGE-GO; MP-GO 

(estes três em fase de finalização); ALEGO; TCE-GO (estes dois em fase de elaboração de 

aditivo); SEMAD (em fase de execução com oferta de vagas segmentadas em editais).  

Encaminhamento de Votação: "Pauta 6: Aprovado", se concorda com a manutenção do Professor 

como coordenador dos convênios em andamento relacionados; "Pauta 6: Reprovado", se discorda 

da manutenção. 

 

7. Homologação do Resultado final Convocatória n° 4/2021 Seleção de assistentes e estagiário 

do PPGDP: realizada a etapa final para seleção simplificada de assistentes e estagiários bolsistas 

do PPGDP, restaram aprovados e classificados como assistente nível graduado, Lucas Gabriel 

Feliciano Costa, e como estagiário, Guilherme Borges da Silva. Participaram da comissão de 

seleção o Vice-Coordenador, Prof. Francisco Tavares e a Técnica Administrativa, Larissa Castro. 

Não havendo aprovados para o nível assistente mestrado, a Coordenação desde já solicita 

autorização da CPG para realização de nova seleção simplificada para suprir essa vaga, ficando a 

cargo da mesma a elaboração dos termos da minuta da Convocatória.  

Encaminhamento de Votação: "Pauta 7: Aprovado", se concorda com a homologação; "Pauta 7: 

Reprovado", se discorda da homologação. 

 

8. Solicitação de prorrogação do prazo para depósito e defesa da qualificação da aluna Denise 

Silva Vieira (turma IV): a aluna apresentou requerimento de prorrogação do prazo para depósito e 

defesa da qualificação por 60 (sessenta) dias por motivos de saúde pessoal e em pessoa da família, 

e por dificuldade na obtenção de dados causados pelo enfrentamento da pandemia. O requerimento 

veio acompanhado do aval do orientador, Prof. José Querino. Em que pese já ter havido uma 

prorrogação coletiva de 60 dias para a turma IV, a Coordenação encaminha no sentido de 

deferimento parcial do pedido, concedendo-lhe o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias de 

prorrogação. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 8: Aprovado", se concorda com a homologação; "Pauta 8: 

Reprovado", se discorda da homologação.  

 

9. Solicitação para não cursar disciplinas no segundo semestre de 2021 da aluna Karla de 

Campos Santana (Tuma V): A aluna apresentou requerimento para não cursar disciplinas no 

segundo semestre de 2021 em razão de ocorrência de parto previsto para setembro de 2021. 

Havendo autorização regulamentar para o gozo de licença maternidade por 04 (quatro) meses 

mediante requisição da aluna gestante ao Programa, não sendo a licença computada no tempo total 

de titulação, incluindo as prorrogações, a Coordenação encaminha para deferimento do pedido.  

Encaminhamento de Votação: "Pauta 9: Aprovado", se concorda com a homologação; "Pauta 9: 

Reprovado", se discorda da homologação.  
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10. Homologação do cancelamento da oferta da disciplina “Políticas Públicas de Prestação 

Jurisdicional e Efetividade dos Direitos Fundamentais no Estado Democrático de Direito”, 

pelos professores Silzia Alves e Platon Neto, no segundo semestre de 2021/2: a Coordenação 

esclarece que foram ofertadas 04 (quatro) disciplinas optativas para a linha de pesquisa 1 no 

segundo semestre de 2021, somado a isso vários alunos já haviam cursado disciplinas optativas 

como alunos especiais em momentos anteriores. Finalizado o período de matrículas, e tendo a 

disciplina recebido apenas uma solicitação de inscrição, a Coordenação encaminha para o 

cancelamento da oferta da respectiva disciplina nesse semestre. Concomitantemente, considerando 

que os professores em questão são bolsistas produtividade, e tem a obrigação de ofertar pelo menos 

uma disciplina anualmente, encaminha também para votação dando pelo cumprimento da 

obrigação de ofertar disciplina, mesmo que esta não tenha sido efetivamente ministrada. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 10: Aprovado", se concorda com a homologação do 

cancelamento e o cumprimento da obrigação de ofertar disciplinas pelos professores Silzia Alves e 

Platon Neto; "Pauta 10: Reprovado", se discorda. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Cleuler Barbosa das Neves 

Coordenador do PPGDP/FD-UFG 
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