
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Praça Universitária c/ 5ª Avenida – Faculdade de Direito da UFG, Setor Universitário, CEP: 74605-220,  Goiânia – GO 

Telefones: +55 62 3209-6155  Site: ppgdp.direito.ufg.br 

 

 

 

Convocação para matrículas e primeiras atividades Turma VII 

  

 O PPGDP-UFG, por meio de sua Secretaria e sua Coordenação,  CONVOCA todos 

os candidatos aprovados para Turma VII do PPGDP para fazerem solicitação de matrícula 

nas datas 06/03/2023 e 07/03/2023, mediante apresentação de documentos originais e 

entrega de cópias dos seguintes documentos: 

 

- Comprovante de endereço (original e cópia); 

- Diploma de Graduação (original e cópia); 

- RG e CPF (original e cópia) 

- Ficha de Matrícula (preenchida e assinada); 

- Declaração de disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para atender a atividades do 

PPGDP (preenchida e assinada); 

  

 Na oportunidade, o PPGDP CONVOCA os aprovados para Reunião Geral, a 

realizar-se no dia 14 de março de 2023, às 17 horas, presencialmente no PPGDP (presença 

obrigatória para todos os alunos); 

 

 Por fim, parabenizamos a cada dos aprovados pelo sucesso no certame e pelo 

ingresso neste Programa. 

 

Goiânia, 24 de fevereiro de 2023. 

 

Paulo Martins dos Passos 

Secretaria PPGDP-UFG 

 

 

Profa. Dra. Silzia Alves Carvalho 

Coordenação PPGDP 
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MATRÍCULA 2023 - Mestrado Profissional 

NOME DO DISCENTE:                                                                      

 
Data de Nascimento:                                                                                CPF:                  

Raça/Cor: (  )Branca  (  )Preta  (  )Parda  (  )Amarela  (  )Indígena  (  )Não declarado             

É Portador de Deficiência? (  )sim (  )não 

Nome da Mãe:                                                            Nome do Pai: 

Número do RG:                                          Data da Expedição do RG:                         Órgão Expedidor: 

Naturalidade:                                                Nacionalidade:                             Estado Civil: 

Endereço: 

Bairro:                                         CEP:                   Cidade:                                 UF: 

Fone Fixo: (   )                  Celular: (   )                   E-mail: 

Possui vínculo empregatício: (   ) Sim   (   ) Não                  Início do Vínculo (mês/ano):                

Local do Vínculo: 

Título do Projeto: 

 
Linha de Pesquisa: 

(   ) Regulação, Efetividade e Controle Constitucional das Políticas Públicas 

(   ) Segurança Pública: Políticas e Efetividade Constitucional 

O(A) aluno(a) acima qualificado(a) requer sua matrícula nas seguintes disciplinas, no 

primeiro semestre de 2023:  
 

( ) Disciplina do Núcleo Obrigatório/Comum “Seminários Integrados de Pesquisa em Articulação à Práxis 

Profissional” - Ministrada pelos Professores Doutores Cleuler Neves, Francisco Mata Machado Tavares, Diva Júlia e 

Saulo Coelho – Sexta-feira/ 14 às 18 horas  

 

( ) Disciplina Linha de Pesquisa 2 “Criminologia e Política Criminal no Estado Democrático” - Ministrada pelos 

Professores Doutores Gaspar Alexandre e Franciele Cardoso – Quinta-feira/ 14 às 18 horas 

 

( ) Disciplina Linha de Pesquisa 1 “Direito Financeiro e Orçamentário das Políticas Públicas” - Ministrada pelos 

Professores Doutores Leonardo Buissa e Lucas Bevilacqua – Sexta-feira/ 08 às 12 horas 

 

( ) Disciplina Linha de Pesquisa 1 “Política Fiscal e Direito Tributário: entrelaçamento e conexões” - Ministrada 

pelo Professor Doutor Francisco Mata Machado Tavares – Segunda-feira/ 16 às 20 horas (Disciplina com 2 créditos e 

com início em 10 de abril e término em 19 de junho) 

 

Obs: Segundo deliberação da CPG, o aluno poderá apenas se matricular na Disciplina do 

Núcleo Comum e na Disciplina de sua respectiva Linha de Pesquisa. 
Goiânia,        de fevereiro de 2023. 

 

Declaro que no prazo máximo de 30 dias após definição de orientadores pela Coordenadoria do PPGDP, 

enviarei para a Secretaria do PPGDP/UFG, o TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO (este 

termo pode ser obtido pelo site https://ppgdp.direito.ufg.br/). 
 

__________________________________ 
Assinatura Aluno(a) 

 



 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Praça Universitária c/ 5ª Avenida – Faculdade de Direito da UFG, Setor Universitário, CEP: 74605-220,  Goiânia – GO 

Telefones: +55 62 3209-6155  Site: ppgdp.direito.ufg.br 

 

 

 

 

Declaração de Disponibilidade e Compromisso 

 

 Declaro para os devidos fins que eu, 

____________________________________________, tenho disponibilidade de 20 (vinte) 

horas semanais de dedicação, para atender a atividades do PPGDP, na qualidade de aluno 

regular do Programa. Declaro, ademais, meu compromisso com bem realizar os estudos e 

tarefas de pesquisa que me forem determinados pelo orientador e pelos docentes das 

disciplinas. Igualmente declaro meu compromisso em manter meu Currículo Lattes 

atualizado e completo, com periodicidade máxima semestral de atualização. Por fim, 

declaro meu compromisso em atender aos prazos do Programa e em atender às 

convocações e solicitações do Programa, dentro da referência de 20 horas de efetiva 

dedicação semanal. 

 

Goiânia, ____ de fevereiro de 2023. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura 
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TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO 

 

Aceite e Compromisso do Orientador 

Eu, ______________________________________________________________  
na condição de docente vinculado ao Programa de Pós-graduação em Direito e Políticas 
Públicas “Stricto Sensu” da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, 
venho por meio desta declarar formalmente perante a Coordenação do mesmo, meu 
acordo e compromisso em orientar o(a) pós-graduando(a) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____, ingresso neste Programa em ___ / _____ (mm/aaaa), em seu trabalho de 
pesquisa em nível de Mestrado Profissional, que tem como título provisório 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________. 

 

Compromisso do Orientando 
Eu, ______________________________________________________________  

na condição de mestrando vinculado ao Programa de Pós-graduação em Direito e 
Políticas Públicas “Stricto Sensu” da Faculdade de Direito da Universidade Federal de 
Goiás, venho, por meio desta, declarar formalmente perante a Coordenação do mesmo, 
meu compromisso em bem realizar as tarefas de pesquisa necessárias a adequada 
execução de meu projeto, nos termos regulamentares sob a orientação do Prof. (a) 
Doutor(a)  _____________________________________________________, acatando 
as orientações dadas e as tarefas designadas e reportando primeiramente ao orientador 
e, caso necessário, à Coordenação do Programa quaisquer dificuldades enfrentadas. 

 

Atenciosamente, 

Goiânia, ___ de ___________ de _____. 

_____________________________________ 

assinatura do(a) orientador(a) 

 

_____________________________________ 

assinatura do(a) orientando(a) 


