Goiânia, 11 de fevereiro de 2020.

Convocação da I Reunião em Ambiente Remoto 2020–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 14 de fevereiro e 2020 (sexta-feira), com
deliberações entre 5h e 17h deste dia, para tratativa da seguinte pauta: com respectivos encaminhamentos
de votação, nos termos da citada Resolução:

1) Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado para Aluno Especial 2020-1. Tratase da Convocação 04/2019 cujo resultado final preliminar já se encontra disponibilizado na respectiva janela
(processos seletivos) do sítio eletrônico do Programa. Não tendo havido recursos, encaminha-se o mesmo
para homologação como resultado final.
Encaminhamento de votação: “Pauta 1: aprovado”, se concorda com a homologação do
resultado final; “Pauta 1, reprovado”, se discorda.

2)

Aprovação da minuta da Convocatória Pública 01/2020 do PPGDP-UFG, relativa à seleção
complementar para as três bolsas de produtividade 2020, remanescentes da Convocatória 03/2019. A
respectiva minuta segue anexa a esse ato convocatório. Quanto à mesma, cabe destacar os seguintes pontos:
as bolsas serão de dez meses (são serão de doze meses); há possibilidade de seleção de professores
colaboradores, casos não sejam aprovados ao menos 3 professores permanentes, desde que aqueles cumpram
com condições e metas especiais previstas na Convocatória; não será feita contabilização de pontuação
relativa a organização de eventos pelo PPGDP, com o intuito de simplificar a seleção; as inscrições irão até
27 de janeiro; na banca de contabilização da pontuação estão indicados os docentes Robert Bonifácio e Fabrico
Motta, autorizado apoio técnico da secretaria e assistentes do Programa. As demais questões são similares às
ultimas convocatórias. Veja-se minuta.
Encaminhamento de votação: “Pauta 2: aprovado”, se concorda com da minuta da
Convocatória Pública 01/2020, referente à seleção complementar de bolsistas produtividade;
“Pauta 2, reprovado”, se discorda.

3)

Homologação da decisão ad referendum que deferiu pedido do aprovado em primeiro lugar no
processo seletivo para assistente de pesquisa, nível graduação, para atuar nessa função como voluntário, até
31 de dezembro de 2020, prorrogável a juízo da CPG, uma vez que, após seleção, o interessado assumir cargo
público junto ao governo estadual. Trata-se de pedido de Lucas Rocha, que, aprovado em primeiro lugar,
pediu para exercer a função de assistente de pesquisa do PPGDP na condição de voluntário, sem percepção
de bolsa. Tendo em vista que o pedido não implica em qualquer prejuízo ou desvantagem para a
Administração Pública e para o Programa, bem como para terceiros, uma vez que os demais candidatos
aprovados poderão ser convocados, nos termos da Convocatória Pública, a Coordenação deferiu o pedido.
Encaminhamento de votação: “Pauta 3: aprovado”, se concorda com a homologação do pedido
de Lucas Rocha para exercer a função de assistente de pesquisa como voluntário, sem bolsa;
“Pauta 3, reprovado”, se discorda.

4)

Indicação, pelo PPGDP-UFG, da Profa. Dra. Maria Sylvia Di Pietro, para o título de doutora honoris
causa pela Universidade Federal de Goiás. Trata-se de indicação feita pela Professor Fabricio Motta e
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recebida pela Coordenação do PPGDP-UFG, que a encaminha à apreciação da CPG/PPGDP-UFG. O
relatório, encaminhamento e voto do professor Fabricio Motta segue em anexo, para apreciação dos demais
integrantes da Coordenadoria colegiada. Esclarece-se que tal questão é analisada e decidida no âmbito da
Administração Central da UFG, portanto a aprovação do PPGDP-UFG tem o efeito de gerar um
encaminhamento de proposta do Programa ao Conselho Diretor da Unidade, seguidamente, à Reitoria, nos
termos regulamentares.
Encaminhamento de votação: “Pauta 4: aprovado”, se concorda com o encaminhamento
concessão do título de doutora honoris causa à professora Maria Sylvia Di Pietro; “Pauta 4,
reprovado”, se discorda.

5)

Aprovação do projeto de Curso de Extensão, modalidade Capacitação, voltado a “Pesquisa no Direito
Público: enfoque na pesquisa empírica e aplicada”. O projeto segue anexo. O curso terá como público alvo
bacharéis em direito interessados em aprender técnicas de pesquisa aplicadas ao campo do direito público,
tanto para uso profissional, quando para uso no desenvolvimento de projetos de pesquisa na área. .
Encaminhamento de votação: “Pauta 5: aprovado”, se concorda com a aprovação da realização
da citada ação de capacitação; “Pauta 5, reprovado”, se discorda.

6)

Homologação da alteração de orientação do discente Silvestre Gomes. O Prof. José Querino optou por
deixar a orientação, após alguns desentendimentos e ruídos de comunicação no que refere ao discente. A
coordenação considera a situação um desencontro que por vezes pode acontecer e é normal nas relações de
orientação, não havendo qualquer falta significativa por nenhuma das partes. O professor Leonardo Buissa se
prontificou a assumir a orientação do discente. O discente, que havia solicitado a indicação de um coorientador, está ciente e de acordo com a mudança. A alteração foi aprovada ad referendum pela coordenação.
Encaminhamento de votação: “Pauta 6: aprovado”, se concorda com a alteração de orientador;
“Pauta 6, reprovado”, se discorda.

7)

Alocação de orientadores, em razão do desligamento do professor Diógenes Carvalho, para os
seguintes discentes, com a seguinte indicação pela coordenação (professores cientes e de acordo):
Camila Nicolai (professora Diva Safe, orientadora; professora Aline Santos, UFT, co-orientadora)
Danilo Guimarães (professor José Querino, orientador)
Encaminhamento de votação: “Pauta 8: aprovado”, se concorda com as indicações de novos
orientadores acima descritas; “Pauta 8, reprovado”, se discorda.

8)

Alocação de orientadores, em razão do Edital de Seleção Discente (Complementar) n. 02/2019 (Turma
2020), para os seguintes discentes, com a seguinte indicação pela coordenação (professores cientes e de
acordo):
Eliana Pires Araújo (professor Cleuler Barbora, orientador, professora Andrea Costa, co-orientadora)
Encaminhamento de votação: “Pauta 8: aprovado”, se concorda com as indicações de novos
orientadores acima descritas; “Pauta 8, 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.
Prof. Dr. Saulo de Oliveira Pinto Coelho
Coordenador do PPGDP/UFG
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