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Goiânia, 08 de março de 2017. 

 

Convocação de Reunião Remota 01/2017– 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, convoca todos os docentes do 

PPGDP/UFG para Reunião de Coordenadoria a ser realizada no dia 20 de março 2017, às 11h e com previsão 

de término para as 13h, na Sala de professores da Faculdade de Direito, para apreciação da seguinte pauta: 

 

1) Apreciação final da minuta do Primeiro Edital de Seleção Discente do PPGDP (aprovação). Relator: 

Arnaldo Bastos; 

2)  Aprovação das bancas do processo seletivo discente; banca geral e banca por etapa de avaliação; 

3) Credenciamento de professores permanentes (duas vagas para 2017); definição de comissão; 

4) Seleção de assistente e estagiários de pesquisa, nível mestrado e nível graduação, do Programa (três 

vagas); definição da comissão: 

5) Realização do I Congresso de Direito e Políticas Públicas (previsão: segunda quinzena de agosto); 

definição da comissão organizadora e distribuição de tarefas; 

6) Realização de convênios de cooperacão com Universidade do Minho (Centro de Estudos do Direito 

da União Européia); Universitat de Barcelona (Programa de Postgrado en Ciudadania y Derechos 

Humanos); e Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Ciència Política i Dret Public); 

7) Recomposição da comissão de reforma do espaço físico do Programa; 

8) Outros Assuntos [Ratificação das principais decisões tomadas nas Reuniões preparatórias do 

Programa]; 

A) Aprovação de realização de Convênios com as entidades MP-GO, TCE-GO e ASMEGO, para cooperação 

científica e autofinanciamento do Programa, e aprovação das respectivas minutas construídas pela comissão 

formada pelos professores Saulo Coelho, Fabrício Motta e Bartira Miranda, em diálogo com as respectivas 

entidades, bem como com o setor de convênios da UFG, com a PROAD e com a AGU; 

B) Aprovação dos sete projetos de pesquisa institucionais prioritários para o quadriênio 2017-2020  

C) Aprovação da Comissão de elaboração do primeiro edital de Seleção Discente, composta pelos 

professores Arnaldo Bastos (relator); Robert Bonifácio e Leonardo Buissa, com o apoio do coordenador e 

vice-coordenador, professores Saulo Coelho e Fabrício Motta, respectivamente;  

D) Aprovação e encaminhamento das atividades para a realização do “I Workshop de Pesquisa e Mestrado 

Profissional em Direito: desafios, possibilidades e expectativas”, com organização a cargo dos professores 

Bartira Miranda e Saulo Coelho.;  

E) Definição de previsão para início da primeira turma do Programa para o mês de agosto de 2017.  

F) Aprovação do Regulamento do PPGDP 

Prof. Dr. Saulo de Oliveira Pinto Coelho 

Coordenador do PPGDP/FD-UFG 


