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PORTARIA N° 02 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

 A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Direito e Políticas Públicas da 

Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

Considerando os Convênios de autofinanciamento firmados pelo Programa com a 

Procuradoria Geral do Estado de Goiás - PGE, Tribunal de Contas do Estado de Goiás - 

TCE e Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - ALEGO, e a necessidade de se 

cumprir o preenchimento de vagas para cada um desses Convênios, conforme distribuído 

nos itens 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3 do Edital complementar n. 02/2020 (Turma 2021); 

Considerando que é atribuição da Coordenação do PPGDP-UFG gerir as ações 

necessárias para a boa consecução das tarefas acadêmicas da UFG nos referidos convênios; 

E considerando o baixo número de inscritos em todas as 3 categorias de vagas do 

presente edital, provavelmente em razão do período em que se deu a maior parte do prazo 

de inscrição (janeiro); 

 

RESOLVE: 

 

1. Prorrogar, ad referendum da CPG/PPGDP-UFG, o prazo das inscrições para até o dia 

10/02/2021, às 15 horas. 

 

2. Ratificar a instrução procedural prevista no Edital, de que a guia de recolhimento 

(G.R.U.) deverá ser solicitada junto à secretaria do PPGDP por meio do endereço 

eletrônico ppgdp.ufg@gmail.com, mediante envio do nome completo, CPF e endereço 

com CEP, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência à inscrição, para que 

o boleto possa ser gerado adequadamente (ou seja, até o dia 08/02/2021 às 14h59). 

 

3. Determinar prazo até 18h do dia 10/02/2021 para divulgação do resultado da análise dos 

pedidos de inscrição, com a informação ou não homologação das mesmas, mantendo-se o 

prazo de 48 a partir desta divulgação, para eventuais recursos relacionados à homologação, 

bem como consignando prazo de 24h para que, o Programa responda aos eventuais 
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recursos. 

 

4. Posponer para o dia 10/02/2020 (entre 16h e 18h) a data para publicação da portaria de 

constituição da banca examinadora. 

 

5. Manter em vigor os demais prazos previstos no Edital, inclusive os de realização dos 

exames. 

 

Esta Portaria entre em vigor na presente data.  

 

 

Prof. Dr. Saulo de Oliveira Pinto Coelho 

Coordenador do PPGDP/UFG 


