
Goiânia, 30 de agosto de 2018.

Convocação de Reunião 04/2018– 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, convoca todos os

docentes e representantes discentes do PPGDP/UFG para Reunião de Coordenadoria a ser realizada

no dia 12 de setembro 2018 (quinta-feira), às 17:30h e com previsão de duração de 1 hora e 30

minutos, na sala de reuniões do PPGDP, da Faculdade de Direito, para tratativa da seguinte pauta:

1) Aprovação da Ata reunião de 07.08.2018;
2) Aprovação da Ata reunião remota de 21.08.2018;
3) Observações sobre compromisso de fazer menção ao PPGDP nas publicações, bem

como utilizar a logo do programa nas publicações e eventos sempre que possível;
4) Pedido de Credenciamento do Prof. Platon Teixeira de Azevedo Neto (Relator: Prof.

Leonardo Buissa Freitas);
5) Questões referentes à realização do Conpedi Goiânia 2019

a) Aprovação Tema do Evento (Constitucionalismo crítico, políticas públicas e
desenvolvimento inclusivo);

b) Definição de lista de nomes propostos para conferência de abertura (proposta atual:
Wendy Brown; Luigi Ferrajoli; Manuel Atienza; Gianni Vattimo; Patricia Collins e
Arturo Escobar);

c) Aprovação de parcerias para o evento (UniRV; EJUG/ESMEG; CEJUR-PGE; ESA-OAB;
ESMP-MPGO; TCE; TCM; ALEGO; AJUFE)

d) Aprovação pedidos de patrocínio (Bradesco; Dial)
6) Definição de tempo semanal de dedicação presencial ao PPGDP, com foco no apoio à

organização de eventos pelo Programa, por parte dos alunos Bolsistas FAPEG;
propõe-se 5 horas semanais de atividades dedicadas à organização de eventos, com
foco principal no apoio à organização do CONPEDI UFG até junho de 2019.

7) Proposta de Portaria da Regulação de Estágio Docência;
8) Aprovação da minuta de Convocatória para Seleção de Bolsista de Produtividade

docente PPGDP-UFG 2019;
9) Homologação da decisão ad referendum de não participar do Qualificar UFG ingresso

2019;
10)Pedidos de auxílios, passagens e diárias;
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a) Pedido de diárias para o coordenador para realização de missão de trabalho na UDELAR
(Uruguai); UM (Uruguai) e UBA (Argentina) no período de 9 a 17 de outubro, visando
realização de palestras sobre as pesquisas em Direito e Políticas Públicas e a atuação do
PPGDP, bem como visando a realização de reuniões para a construção de colaboração
científica internacional entre o Programa e tais universidades.

b) Aprovação de passagens e diárias para professores do PPGDP com trabalhos aprovados
no CONPEDI Porto Alegre, ou com participação em Coordenação de GT.

c) Aprovação de axilio-financeiro nos termos da UFG para alunos do PPGDP com trabalhos
aprovados no CONPEDI Porto Alegre.

d) Outros.
11) Ajustes na definição das orientações (situações Miccael Pardinho e Rafael

Machado);
12) Propostas disciplinas 2019.
13) Outros assuntos.

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