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Goiânia, 13 de agosto de 2018. 

 Convocação de Reunião em Ambiente Remoto 04/2018–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 20 de agosto 2018 (segunda-feira), com deliberações entre 8h e 16h deste dia, para tratativa 

da seguinte pauta: com respectivos encaminhamentos de votação: 

 

1) Definição de tempo semanal de dedicação presencial ao PPGDP, com foco no apoio à 
organização de eventos pelo Programa, por parte dos Bolsistas FAPEG (5 horas de atividades 
presenciais voltadas notadamente à organização e apoio à organização dos eventos); 

2) Ratificação pelo PPGDP da comissão de organização do Encontro Nacional do CONPEDI 
(junho de 2019): Saulo Coelho (Presidente), Bartira Santos e Platon Neto, com Fabrício 
Motta na suplência do Presidente (decorrência direta do cargo de vice-coordenador) e José 
Querino na suplência de Bartira e Platon, em eventuais ausências. 

3) Aprovação de convocação do próximo candidato (a) aprovado (a) no resultado final do 
processo seletivo regular, em vista da não aprovação pela Comissão do candidato AF e 
definição do orientador; 

4) Homologação de orientação para o aluno Miccael Pardinho Natal; 
5) Aprovação de até dois candidatos não classificados para outras disciplinas de aluno especial, 

em vista da não matrícula de selecionados para a disciplina concentrada oferecida em 
conjunto com a UB (Tópicos Avançados). 

 
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  


