
 
 

Convocatória n. 01/2020 

Seleção Simplificada para Aluno Especial em disciplina do Programa - Semestre 2020-1 

O PPGDP-UFG, nos termos da deliberação adotada pela Coordenadoria Colegiada do Curso (CPG), 

torna público a seleção simplificada de vagas para interessados a cursar, como disciplina isolada, na 

condição de aluno especial, nos termos do Regulamento Geral de Pós-Graduação da UFG, as seguintes 

disciplinas: 

Disciplinas: Dia e Horário de 

aula 
Vagas: 

Criminologia e Política Criminal no Estado Democrático – 

prof. Franciele Cardoso e prof. Bartira Miranda  

 

Quinta-feira  

14h às 18h 

6
1 

Políticas Públicas: estrutura, regulação e gestão no Estado 

democrático – prof. Robert Bonifácio 

 

Sexta-feira/ 
14h às 18hh 

6
2
 

Total:   12 

vagas
3
 

Das doze vagas para cursar disciplina como aluno especial, oito serão destinadas às categorias 

profissionais relativas aos parceiros institucionais conveniados do Programa (Procuradoria Geral do 

Estado de Goiás e Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na razão de duas vagas em cada 

disciplina para cada entidade). 

Dentre as duas vagas disponíveis para concorrência ampla para cada disciplina (total de 4), é requisito 

para participação estar na lista de “aprovados não classificados”, junto ao resultado final do Processo 

de Seleção Discente - Edital nº 01/2019 do PPGDP-UFG; e a nota final junto ao Processo Seletivo será 

o critério de classificação, para a vaga de aluno especial nas respectivas disciplinas. Também poderão 

concorrer, às vagas abertas, servidores da Faculdade de Direito da UFG, que terão prioridade na 

seleção.  

Dentre as vagas destinadas aos parceiros institucionais (total de 8), os interessados serão selecionados 

pelo(s) docente(s) da respectiva disciplina, a partir da análise do Currículo Lattes, respeitando-se a 

proporção final de duas vagas para cada uma das duas entidades convenentes e facultando-se aos 

docentes (ou à coordenação) a oitiva das Escolas institucionais das respectivas entidades como critério 

complementar de seleção. 

Os interessados deverão encaminhar, entre 20 de janeiro e 5 de fevereiro de 2020, email ao 

Programa (ppgdp.ufg@gmail.com) consignando, no campo assunto, a seguinte expressão: a) “ALUNO 

ESPECIAL – POLÍTICA CRIMINAL”, para a disciplina Criminologia e Política Criminal no Estado 

Democrático; b) “ALUNO ESPECIAL; ou b) “ALUNO ESPECIAL – POLÍTICAS PÚBLICAS” para 

interessados na disciplina Políticas Públicas: estrutura, regulação e gestão no Estado democrático.  

                                                           

1 Das quais: duas vagas serão destinadas a cada um dos dois aos parceiros institucionais indicados e duas vagas à ampla concorrência. 

2 Das quais: duas vagas serão destinadas a cada um dos dois aos parceiros institucionais indicados e duas vagas à ampla concorrência 
3  Das quais até oito serão destinadas às categorias profissionais relativas aos parceiros institucionais para o autofinanciamento do Programa no 
quadriênio e ao menos quatro serão destinadas às demais categorias profissionais em ampla concorrência nos termos desta convocatória. 
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No corpo do email deverá constar o nome completo do interessado, profissão e telefone para contato, 

bem como deverá o interessado anexar à mensagem um PDF do currículo Lattes atualizado. Cada 

interessado deverá apresentar-se a apenas uma disciplina. 

Eventual vaga não preenchida por uma categoria/segmento poderá ser aproveitada pela outra. Nesses, 

casos, candidatos não aprovados para uma disciplina poderão ser consultados a respeito do interesse 

em cursar a outra disciplina, caso possam ser aprovados nesta outra. 

O resultado dessa seleção simplificada será divulgado no dia 14 de fevereiro de 2020. 

Tendo em vista a natureza não obrigatória da oferta de vagas de aluno especial para cursar disciplinas, 

bem como o caráter sumaríssimo dessa seletiva, qualquer questionamento quanto ao resultado final 

deverá ser encaminhado em 24horas da publicação do resultado, para o e-mail ppgdp.ufg@gmail.com 

e será julgado, em igual prazo, pelo Coordenador do Programa. 

 

Goiânia, 05/01/2020. 

 

 

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