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Goiânia, 22 de janeiro de 2020. 

 

Convocação de Reunião 01/2020– 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, convoca todos os docentes e 
representantes discentes do PPGDP/UFG para Reunião de Coordenadoria a ser realizada no dia 10 de 
fevereiro 2020 (segunda-feira), às 17h00 e com previsão de duração de 1 hora, na sala de reuniões do 
PPGDP, da Faculdade de Direito, para tratativa da seguinte pauta: 
 

1) Aprovação da Ata reunião de 19 de novembro de 2019; 

2)   Aprovação da Ata reunião em ambiente remoto de 19 de novembro de 2019; 

3)  Aprovação da Ata reunião em ambiente remoto de 26 de novembro de 2019; 

4) Aprovação da Ata reunião em ambiente remoto de 04 de dezembro 2019; 

5) Homologação do Processo de Seleção Discente Complementar Turma IV – 2020; 

6)  Homologação do Processo seletivo simplificado para aluno especial em disciplinas do semestre 

2020-1; 

7) Apreciação do Pedido de Credenciamento como colaborador da Profª Najla Franco (relator: Prof. 

Leonardo Buissa); 

8) Homologação da aprovação ad referendum dos relatórios finais 2019 de bolsa de produtividade 

docente dos professores que atenderam plenamente os termos da respectiva convocatória; 

9) Informes sobre os relatórios finais 2019 de bolsa de produtividade pendentes de cumprimento de 

diligências e definição de prazos para os professores que ainda não atenderam a todos os requisitos 

da respectiva convocatória; 

10) Aprovação de minuta da anexa Convocatória nª 01/2020 referente a seleção complementar de 

bolsistas de produtividade docente; 

11) Homologação da aprovação ad referendum da Resolução nº 1/2020 que estabelece o calendário 

da Turma IV; 

12) Fechamento do Planejamento Estratégico 2020-2024; 

13) Outros assuntos: 

Prof. Dr. Saulo de Oliveira Pinto Coelho 


