
 
Convocatória n. 03/2017 

Seleção Simplificada para Aluno Especial em disciplinar do Programa - Semestre 2017-2 

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: Vagas: 

Seminários Integrados de Pesquisa em Articulação à Práxis Profissional 2  

Direito Financeiro e Orçamentário das Políticas Públicas: decisões 
financeiras, controle e responsividade 

31 

Políticas Públicas de Segurança e Defesa Social  2 

Total: 7 vagas2 

Das sete vagas para cursar disciplina como aluno especial, três serão destinadas às categorias profissionais 

relativas aos parceiros institucionais para o autofinanciamento do Programa no quadriênio (membros do 

judiciário estadual, do ministério público estadual e do Tribunal de Constas do Estado). 

Dentre as quatro vagas disponíveis para concorrência ampla (quatro), é requisito para participação a 

condição de haver chegado à última etapa do Processo Seletivo Discente 2017 (Edital 01/2017), ou seja, de 

ser candidato “Aprovado Não Classificado” no listado do Resultado Final do referido processo seletivo; e a 

nota final obtida no certame será o critério de classificação, para a vaga de aluno especial nas respectivas 

disciplinas, seguida da nota obtida na prova de conhecimentos específicos daquele certame, em caso de 

empate. 

Dentre as vagas destinadas aos parceiros institucionais (três), os interessados serão selecionados pelo(s) 

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

de uma vaga para cada uma das três entidades convenentes e facultando-se aos docente a oitiva das Escolas 

institucionais das respectivas entidades como critério complementar de seleção. 

Os interessados deverão encaminhar até 8 de agosto de 2017 email ao Programa (ppgdp.ufg@gmail.com) 

consignando, no campo assunto, a seguinte expressão: a) “ALUNO ESPECIAL – SEMINÁRIOS”, para a disciplina 

Seminários Integrados de Pesquisa em Articulação à Práxis Profissional; b) “ALUNO ESPECIAL – FINANCEIRO 

E ORÇAMENTÁRIO” para interessados na disciplina Direito Financeiro e Orçamentário das Políticas Públicas; 

ou c) “ALUNO ESPECIAL – SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL” para interessados na disciplina Políticas Públicas de 

Segurança e Defesa Social. 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. 

O resultado dessa seleção simplificada será divulgado no dia 11 de agosto de 2017. 

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 email ppgdp.ufg@gmail.com e será julgado, 

em igual prazo, pelo Coordenador do Programa. 

Goiânia, 31/07/2017. 

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

                                                           
1 Vagas destinadas às categorias profissionais relativas aos parceiros institucionais para o 
autofinanciamento do Programa no quadriênio (membros do judiciário estadual, do ministério público 
estadual e do Tribunal de Constas do Estado) 
2 Das quais três, portanto, destinadas às categorias profissionais relativas aos parceiros institucionais para o 
autofinanciamento do Programa no quadriênio. 
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