Goiânia, 16 de novembro de 2019.

Convocação de Reunião em Ambiente Remoto novembro 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 19 de novembro 2019 (terça- 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) Pedidos de credenciamento de professores colaboradores do PPGDP-UFG, para a linha 1 do Programa
(Votação em Bloco dos Pareceres e Relatórios respectivos; ponto de pauta encaminhado pelo professor
Fabricio Motta, por impedimento do professor Saulo Coelho, em razão de parentesco com uma das
solicitantes)
Trata-se de três pedidos de credenciamentos para a linha 1 do Programa: Professor Osvaldo
Carvalho (PUC-GO e Estácio – Goiânia), Professora Diva Julia Safe (UFG). Professora Andrea
Costa (UFG), nessa ordem de apresentação dos pedidos completos. Os pedidos de
credenciamento foram distribuídos ao professor Leonardo Buíssa (professores Osvaldo e Diva)
e à professora Franciele (professora Andrea). É relevante antecedente para a análise e deliberação
a decisão que foi tomada em reunião da CPG no dia 2 de abril de 2019, quando se deliberou que
“os professores definiram que para o credenciamento dos próximos professores colaboradores
seja garantido, primeiramente, 50% da cota de colaboradores para professores da própria UFG,
em seguida para professores de
IFES situadas no Estado de Goiás, e por fim para os demais professores”. Como o programa
possui no momento apenas dois colaboradores (Maria Di Pietro e Flavio Cardoso, este, com
previsão de descredenciamento para dezembro de 2019) não sendo nenhum dos dois da UFG; e
como o Programa (para atender a padrões e expectativas da CAPES e do respectivo Regulamento
Interno do PPGDP), pode ter máximo 4 colaboradores no atual quadriênio (em vista do número
de permanentes que possui), fica evidenciado que no momento somente é possível o
credenciamento de colaboradores que sejam professores da UFG. Ademais, é relevante reservar
a oportunidade de vindouro credenciamento de ao menos um novo colaborador para a linha 2
(provavelmente em substituição ao professor Flavio). Os três pareceres respectivos, sobre o
credenciamento irão seguir em anexo a esta convocação e também à vindoura deliberação. Os
três pareceres são pela aprovação dos pedidos de credenciamento. Quanto ao parecer referente
ao professor Osvaldo Carvalho, ficou consignado no mesmo, pelo professor Buissa, a
condicionante da prioridade dos credenciamento dos docentes da UFG, definida em abril de
2019. Em todos os casos a aprovação implica em que o efetivo credenciamento somente pode se
dar após ciência e concordância do respectivo docente, com os termos do respectivo parecer
(inclusive eventuais condições ali estabelecidas), especialmente quanto à permanência na
categoria credenciada durante o respectivo quadriênio e até suafinalização.

Proposta para votação:Assim, encaminha-se a votação quanto à aprovação dos três relatórios
e votos (pareceres) em anexo e, como decorrência direta dos mesmos e do critério geral de
prioridade para docentes da UFG previamente estabelecido pela CPG, encaminha-se para
votação o entendimento de que sejam considerados aptos para credenciamento no PPGDP- UFG
os três docentes, porém somente sejam credenciadas, para 1 de janeiro de 2020 em diante, as
professoras Diva Julia Safe e Andrea Abrão Costa, tendo em vista serem da UFG, com maior
possibilidade, por evidente, portanto, de futuro credenciamento como permanente. Em vista dos
limites de número de colaboradores no Programa e da necessidade de manter uma vaga de
colaborador destinada a vindoura análise de pedido voltado para a linha 2, fica o professor
Osvaldo figurando na lista de credenciável, para caso apareça vaga para a linha 1, durante o ano
de2020.
Encaminhamento de votação: “Pauta 1: aprovado”, se concorda com a aprovação dos relatórios
anexos, com encaminhamento e o credenciamento de Diva Julia Safe e de Andrea Costa; “Pauta
1, reprovado”, se discorda.
2)
Aprovação do quadro proposta de oferta de disciplinas para o ano 2020 no PPGDP-UFG (vide
quadroanexo):
DISCIPLINAS PARA 2020
Primeiro Semestre
Seminários de Pesquisa Articulado à Práxis Profissional – Cleuler e Saulo, 2020-1, sábados, manhã
Políticas Penais e Prisionais: avaliação de modelos e práticas – Pedro Sérgio, 2020-1;sexta, tarde
Criminologia e Política Criminal no Estado Democrático – Franciele e Bartira, 2020-1,
Tópicos especiais em regulação, controle e efetividade das Políticas Públicas: Políticas Públicas em prol dos
consumidores (hiper)vulneráveis – Diógenes, 2020-1, quinta, tarde;
Segundo Semestre:
Fundamentos do Direito Público e do Constitucionalismo Democrático – Saulo e Querino, 2020-2, sexta,
tarde
Políticas Públicas: estrutura, regulação e gestão no Estado democracia – Robert, 2020-2, tarde
Administração Pública Contemporânea: novos arranjos jurídicos e novas práticas de gestão – Fabrício e
Leonardo, 2020-2, sexta, manhã
Políticas Públicas de Prestação Jurisdicional e Efetividade dos Direitos Fundamentais no Estado
Democrático de Direito - Silzia e Platon, 2020-2, noite .
Encaminhamento de votação: “Pauta 2: aprovado”, se concorda com a distribuição; “Pauta 2,
reprovado”, se discorda.
3)

Aprovação das bancas de qualificação da Turma II doPPGDP-UFG.
Após apresentação das propostas e análise da coordenação, nos termos do respectivo
Regulamento Interno do PPGDP, se chegou à conformação de bancas de qualificação no quadro
anexo a esta convocação(vide).
Encaminhamento de votação: “Pauta 3: aprovado”, se concorda com distribuição das bancas;
“Pauta 3, reprovado”, se discorda.

4)
Aprovação do Estudo Diagnóstico em sua versão final (em anexo), elaborada pela coordenação,
secretaria e equipe de assistentes do PPGDP-UFG, com apoio dos demais docentes e já discutido em sua
versão preliminar em reunião presencial. Estudo Diagnóstico elaborado segundo requerimento da PRPG, para
atender às novas práticas de avaliação e planejamento propugnadas pela CAPES. O formato de
apresentaçãofoidefinidopelaPRPGemtemplate.OEstudotemfunçãoinstrutóriadoPlanejamentodo

Programa e deve ser utilizado principalmente para esse fim de orientar o planejamento estratégico do PPGDPUFG e sua respectiva colocação em prática, não substituindo a necessidade de outras análises e relatórios para
o caso de outras tomadas de decisão da esfera de competência da Coordenadoria Colegiada. O mesmo estudo
pode ser atualizado quanto aos dados pela coordenação, para fins de refinamento de análise e de
acompanhamento da evolução do PPGDP. A versão final do Estudo segueanexa.
Encaminhamento de votação: “Pauta 4: aprovado”, se concorda com a aprovação do Estudo
Diagnóstico; “Pauta 4, reprovado”, se discorda.
5)
Homologação das aprovaçõesad referendumde concessão de apoio financeiro no valor de R$ 420,00
a cada um dos seguintes discentes: Letícia Mascarenhas; Júlia Tomás; Tancredo Elvis, Ricardo Luiz para
participação com apresentação de trabalho no XXXIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo
(IBDA) ocorrido em Campo Grande (MS) da data de 16 a 18 de outubro de2019.
Encaminhamento de votação: “Pauta 5: aprovado”, se concorda com a homologação; “Pauta
5, reprovado”, se discorda.
6)
Homologação das aprovaçõesad referendumpara concessão de apoio financeiro no valor de R$ 420,00
a cada discente: para participação com apresentação de trabalho no CONPEDI de Belém-PA: Rodrigo, Camila
eRicardo;
Encaminhamento de votação: “Pauta 6: aprovado”, se concorda com a homologação; “Pauta 6,
reprovado”, se discorda.
7)
Homologação da aprovaçãoadreferendum para concessão de diárias de viagem a: Saulo Coelho para
participação como coordenador de Painel e como coordenador do PPGDP no CONPEDIBelém-PA
Encaminhamento de votação: “Pauta 7: aprovado”, se concorda com a homologação; “Pauta
7, reprovado”, se discorda.
8)
Homologação das aprovações Ad Referendum para concessão de dárias e passagem para vinda dos
seguintes docentes, com intuito de participar de bandas de defesa de trabalho final no PPGDP: Professor
Daniel Ferreira, para banca de defesa de Leonardo Seixlack; o Professor Marcelo Campos, para banca de
defesa de Claudinei Rocha; o Professor Luiz Urquhart, para a banca de defesa de Tancredo Elvis, o professor
Daniel Cerqueira, para banca de defesa final de JoelPacífico.
Encaminhamento de votação: “Pauta 8: aprovado”, se concorda com a homologação; “Pauta
8, reprovado”, se discorda.
9)
Homologação da aprovaçãoad referendumpara concessão de diárias e passagem a: Professor Johan
Van Der Walt, para participação no PPGDP-UFG com oferta de curso e palestra; Professor Alexandre Sion,
para seminário em parceria com a OAB-GO, Professor Bernardo Gonçalves, participação com oferta de curso
em projeto deextensão.
Encaminhamento de votação: “Pauta 9: aprovado”, se concorda com a homologação; “Pauta
9, reprovado”, se discorda.
10)
Homologação da aprovaçãoad referendumdas seguintes bancas de defesa de trabalho final: aluno
Tancredo Elvis (banca Robert Bonifácio, Cleuler Barbosa, Luiz Urquhart, suplente Saulo Coelho e Felipe
Bambirra); aluno Claudiney Rocha (banca Rober Bonifácio, Saulo Coelho, Marcelo Campos, suplente
Leonardo Buissa e Djaci Menezes); aluno Leonardo Seixlack (banca Saulo Coelho, Cleuler Barbosa,Daniel

Freitas, suplente Arnaldo Bastos e Pedro Sergio), aluno Joel Pacífico (Bartira Macedo, Franciele Cardoso,
Daniel Cerqueira, suplente Fernanda Busanelo e José Querino).
Encaminhamento de votação: “Pauta 10: aprovado”, se concorda com a homologação das
bancas; “Pauta 10, reprovado”, se discorda.
11)
Homologação da autorização da doação de dois exemplares de cada livro da Coleção Experiência
Jurídica PPGDP, para o Evento II EDIPEX ocorrido nos dias 04 e 05 de novembro de 2019 com o apoio do
PPGDP
Trata-se de delegação já dada em termos gerais para a coordenação, porém entendeu-se por bem
homologar a doação doslivros.
Encaminhamento de votação: “Pauta 11: aprovado”, se concorda com a doação; “Pauta 11,
reprovado”, se discorda.
12)
Aprovaçãodo relatório final de atividades da Bolsista Taluana Wenceslau, na condição de Assistente
de Pesquisa (fevereiro a outubro de 2019) e aprovação de respectiva monção de agradecimento pela
colaboração prestada ao PPGDP-UFG desde suaimplementação.
A assistente de pesquisa Taluana Wenceslau apresentou relatório de finalização de atividades
(vide anexo). Sua saída se deu em razão de sua aprovação e contratação pela ONU para atuar em
pesquisas, quando a entidade internacional exigiu exclusividade no novo vínculo.
Encaminhamento de votação: “Pauta 12: aprovado”, se concorda a aprovação do relatório;
“Pauta 12, reprovado”, se discorda.
13)
Aprovação do relatório final de atividades da Bolsista Lauana Diniz, na condição de Estagiária de
Pesquisa e aprovação de respectiva monção de agradecimento pela colaboração prestada ao PPGDP-UFG no
ano de 2019.
A estagiária de pesquisa Lauana Diniz encaminhou pedido de desligamento suas atividades no
PPGDP-UFG como bolsista, por motivos de ordem particular. A coordenação acatou,
evidentemente, e finalizou o vínculo. A ex-bolsita apresentou relatório de finalização de
atividades (vide anexo), avaliado como adequado e satisfatório pela coordenação.
Encaminhamento de votação: “Pauta 13: aprovado”, se concorda a aprovação do relatório;
“Pauta 13, 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

