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Goiânia, 02 de dezembro de 2019. 

 

 

 Convocação de VII Reunião em Ambiente Remoto dezembro de  2019–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 04 de dezembro de 2019 

(quarta-feira), com deliberações entre 8h e 16h deste dia, para tratativa da seguinte pauta: com 

respectivos encaminhamentos de votação, nos termos da citada Resolução: 

 

1) Aprovação dos pareceres emitidos pelo então presidente da comissão de avaliação docente, relativo aos 

dois primeiros anos dos desempenho dos professores do programa, no que se refere ao atendimento à 

respectiva Resolução de Avaliação, Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento Docente. Os 

pareceres se referem eminentemente aos requisitos para manutenção do credenciamento no Programa 

(recredenciamento) e seguem anexos a esta pauta.  

Proposta para votação: Aprovação em bloco das análises, entendimentos e determinações 

consignadas nos pareceres anexos, para cada docente. 

Encaminhamento de votação: “Pauta 1: aprovado”, se concorda com a aprovação de todos os 

pareceres anexos em questão; “Pauta 1, reprovado”, se discorda. 

 

2) Aprovação da Minuta do Edital Complementar de Seleção Discente do PPGDP-UFG (Turma 2020). 

Em reunião anterior a CPG autorizou a realização do processo seletivo complementar, para seis vagas (2 

para profissionais vinculados à PGE, 4 para profissionais vinculados à ALEGO). Agora, trata-se de aprovar 

a minuta, em anexo, do respectivo Edital.: 

Encaminhamento de votação: “Pauta 2: aprovado”, se concorda com a aprovação da minuta 

anexa; “Pauta 2, reprovado”, se discorda. 

 

3) Homologação da aprovação ad referendum das datas e horários das bancas de qualificação da Turma 

2, conforme tabela atualizada em anexo.. 

Trata-se de homologar a aprovação ad referendum das bancas de qualificação da Turma II do 

PPGDP, e de homologar a definição de datas estabelecida, conforme tabela anexa. 

Encaminhamento de votação: “Pauta 3: aprovado”, se concorda a homologação das 

atualizações feitas nas bancas de qualificação e respectivas datas, conforme tabela anexa; 

“Pauta 3, reprovado”, se discorda. 

 

4) Aprovação da atualização da anexa Tabela de Disciplinas do PPGDP-UFG para 2020,  

Houve alteração da disciplina a ser ministrada pelo professor Pedro Sergio, alteração do 

semestre a ser oferecida a disciplina do professor Robert Bonifácio (que passa para 2020-1) e 

inclusão das participações das professoras colaboradores Andrea Costa (na disciplina Direito 

Público Contemporâneo e Constitucionalismo Democrático, 2020-2) e Diva Julia Safe, na 

disciplina Seminarios Integrados de Pesquisa Articulada à Praxis Profissional, 20201). 
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Ademais, cabe especificar a carga horária de cada docente no SIGAA-SS/UFG, nas respectivas 

disciplinas, em 2020, nos seguintes termos: 

Primeiro Semestre  

Seminários de Pesquisa Articulado à Práxis Profissional – Cleuler (64h), Saulo (16h), Diva 

Safe (32h), 2020-1, sábados, manhã 

Criminologia e Política Criminal no Estado Democrático – Franciele (64h) e Bartira (32h), 

2020-1, 

Tópicos especiais em regulação, controle e efetividade das Políticas Públicas: Políticas 

Públicas em prol dos consumidores (hiper)vulneráveis – Diógenes (64h), 2020-1, quinta, tarde; 

Políticas Públicas: estrutura, regulação e gestão no Estado democracia – Robert (64h), 2020-1, 

sexta à tarde 

Segundo Semestre: 

Fundamentos do Direito Público e do Constitucionalismo Democrático – Saulo (64h), Andrea 

Costa (32h), José Querino (32h), 2020-2, sexta, tarde 

Administração Pública Contemporânea: novos arranjos jurídicos e novas práticas de gestão – 

Fabrício (64h) e Leonardo (64h), 2020-2, sexta, manhã 

Políticas Públicas de Prestação Jurisdicional e Efetividade dos Direitos Fundamentais no 

Estado Democrático de Direito  - Silzia (64h) e Platon (64h) , 2020-2, noite  

Políticas e Governança da Segurança Pública – Pedro Sergio (64h), quinta a tarde 

Encaminhamento de votação: “Pauta 4: aprovado”, se concorda com a aprovação das 

atualizações, distribuição carga horária SIGAA-SS e respectiva tabela de disciplinas anexa; 

“Pauta 4, reprovado”, se discorda. 

 

5) Descredenciamento como professor colaborador de Flavio Pereira Cardoso.  

Cumprindo os encaminhamentos da políticas de professores colaboradores do Programa, nas 

linhas definidas em abril de 2019, tendo em vista, ainda, a finalização do respectivo Termo de 

Cooperação específico destinado à participação do professor Flavio, e tendo em vista as 

análises da Comissão de Avaliação do Docente; tendo em vista, ainda, a manifestação oral do 

professor Flavio à coordenação, no sentido de que suas tarefas atuais no Ministério Público o 

impedem de participar com disciplinas e orientações no Programa, encaminha-se a questão 

para o registro em 31 de dezembro de 2019 do descredenciamento e desligamento do docente. 

Propugna pela aprovação de uma moção de agradecimentos ao docente, pelas relevantes 

contribuições dadas na ocasião da criação e implementação do PPGDP-UFG. 

Encaminhamento de votação: “Pauta 5: aprovado”, se concorda com o encaminhamento pelo 

descredenciamento; “Pauta 5, reprovado”, se discorda. 

 

6) Aprovação do Relatório de Atividades e Execução do Objeto do Convênio, junto à prestação de 

contas parcial do Convênio firmado com o Tribunal de Contas, período junho/2018-maio/2019, relatório em 

anexo; 

Encaminhamento de votação: “Pauta 6: aprovado”, se concorda com a aprovação do 

relatório; “Pauta 6, reprovado”, se discorda. 

 

7) Deleção à Coordenação da atribuição de elaborar, publicar convocatória e designar comissão de 

seleção referente à processo seletivo simplificado para estagiários e assistentes de pesquisa do PPGDP-

UFG, com previsão de chamamento para 2020; 

Encaminhamento de votação: “Pauta 6: aprovado”, se concorda com a delegação; “Pauta 6, 

reprovado”, se discorda. 
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8) Resposta PPGDP à solicitações de informações sobre o Processo Seletivo Discente 2019, feito pela 

Reitoria (processo SEI23070.043685/2019-79).  

Trata-se de pedido de informações sobre participação de ex-orientadores em bancas (comissões 

ou subcomissões) do processo seletivo para ingresso com aluno do PPGDP, quanto concorra 

ex-orientando de graduação. Em anexo, segue proposta de resposta formulada pela 

coordenação, vice-coordenação e pela presidência do referido processo seletivo. Ao mesmo 

tempo que o encaminhamento é no sentido de entender que não há elementos que comprovem 

irregularidade no Processo Seletivo quanto a impedimentos ou suspeições, encaminha-se, 

também, para deliberação, a recomendação de que, em relação às próximas seleções, quanto à 

Fase/Etapa 4 do Processo Seletivo Discente adotado pelo PPGDP (exame oral) os docentes que 

possuam ex-orientandos concorrendo nessa fase se abstenha de participar na banca de exame 

oral, podendo permanecer nas etapas não-identificadas.  

Encaminhamento de votação: “Pauta 8: aprovado”, se concorda o teor da resposta do PPGDP 

em anexo, se entende pela ausência de irregularidade quanto à questão e se concorda com a 

recomendação acima aduzida para os próximos certames; “Pauta 6, 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 

 

 


