
PORTARIA Nº 002/2019 – Coord./PPGDP/UFG
Convocação para matrículas e primeiras atividades da Turma III - PPGDP

O Coordenador do PPGDP  CONVOCA todos os candidatos  aprovados e classificados  na 

Seleção Discente nº.01/2018 (Turma III) para realizar matrícula  no PPGDP, no dia 01 de 

fevereiro de 2019, das 14 as 17 horas, na secretaria do PPGDP, piso superior, Faculdade de 

Direito, mediante apresentação dos seguintes documentos:

1) Comprovante de endereço;
2)  Cópia  e  original  do  Diploma  de  Graduação  (somente  para  os  candidatos  que  não  
entregaram este documento na inscrição do Processo Seletivo);
3) Ficha de Matrícula (disponível abaixo);
4) Declaração de disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para atender a atividades do  
PPGDP (disponível abaixo);
5)  Termo  de  Compromisso  de  Orientação  (disponível  abaixo,  a  ser  entregue  no  prazo  
máximo de 01/03/19).

Na oportunidade, o PPGDP CONVOCA os aprovados para as primeiras atividades do 

Programa, conforme cronograma abaixo:

A) Reunião inicial de planejamento, apresentação e primeiras instruções sobre o Curso, dia 01 

de fevereiro, às 18h, na Sala de Atos do PPGDP-UFG (participação obrigatória).

B) Início das aulas das disciplinas do Programa, a partir do dia 18 de fevereiro de 2019 ou 

conforme o calendário das disciplinas.

Por  fim,  os  professores  do  PPGDP  parabenizam  a  cada  dos  aprovados  pelo 
sucesso no certame e pelo ingresso neste Programa.

Goiânia, 07 de janeiro de 2019.

_________________________________________________________________________________________________________
Praça Universitária c/ 5ª Avenida – Faculdade de Direito da UFG, Setor Universitário, CEP: 74605-220,  Goiânia – GO

Telefones: +55 62 3209-6155  Site: ppgdp.direito.ufg.br



MATRÍCULA 2019 - Mestrado Profissional
NOME DO DISCENTE:                                                                        

Data de Nascimento:                                                                                CPF:                 

Raça/Cor: (  )Branca  (  )Preta  (  )Parda  (  )Amarela  (  )Indígena  (  )Não declarado  
É Portador de Deficiência? (  )sim (  )não
Nome da Mãe:                                                            Nome do Pai:

Número do RG:                                          Data da Expedição do RG:                         Órgão Expedidor:

Naturalidade:                                                Nacionalidade:                             Estado Civil:

Endereço:

Bairro:                                         CEP:                   Cidade:                                 UF:

Fone Fixo: (    )                  Celular: (    )                           E-mail:

Graduação:                                                        Ano de conclusão:

Universidade:

Possui vínculo empregatício: (   ) Sim   (   ) Não                  Início do Vínculo (mês/ano):               

Local do Vínculo:

Título ATUALIZADO do Projeto:

Linha de Pesquisa:
(   ) Regulação, Efetividade e Controle Constitucional das Políticas Públicas
(   ) Segurança Pública: Políticas e Efetividade Constitucional
O(A) aluno(a) acima qualificado(a) requer sua matrícula nas seguintes disciplinas, no primeiro semestre de 2019: 
(   )Disciplina do Núcleo Obrigatório/Comum “Seminários Integrados de Pesquisa articulados à Praxis Profissional” - Ministrada pelo 

Prof. Dr. Cleuler Barbosa das Neves – Sábado/ 08h às 12h 

(   )Disciplina Linha de Pesquisa 1 “Tópicos Especiais em Regulação, Controle e Efetividade das Políticas Públicas: Políticas Públicas 
em prol dos consumidores (hiper)vulneráveis” - Ministrada pelo Prof. Dr. Diógenes Faria – Quinta-feira/ 14h às 18h

(   )Disciplina  Linha  de  Pesquisa  1  “Direito  financeiro  e  orçamento  das  políticas  públicas:  decisões  financeiras,  controle  e 
responsividade” - Ministrada pelo Prof. Dr. Fabrício Motta e Prof. Dr. Leonardo Buíssa – Sexta-feira/ 08h às 12h

(  )Disciplina Linha de Pesquisa 1 “Políticas Públicas: estrutura, regulação e gestão no Estado democrático” - Ministrada pelo Prof. Dr. 
Robert Bonifácio – Sexta-feira/ 09h às 13h

(   )Disciplina Linha de Pesquisa 2 “Políticas Penais e Prisionais: avaliação de modelos e práticas” - Ministrada pelo Prof. Dr. Pedro 
Sérgio dos Santos – Quinta-feira/ 14h às 18h

(   )Disciplina Linha de Pesquisa 2 “Patologias  corruptivas e políticas públicas de combate” - Ministrada pela Profa. Dra. Soraia da 
Rosa Mendes – Quinta-feira/ 18h30 às 22h30

Goiânia, 01 de fevereiro de 2019.

__________________________________
Assinatura Aluno(a)

_________________________________________________________________________________________________________
Praça Universitária c/ 5ª Avenida – Faculdade de Direito da UFG, Setor Universitário, CEP: 74605-220,  Goiânia – GO

Telefones: +55 62 3209-6155  Site: ppgdp.direito.ufg.br



Declaração de Disponibilidade

Declaro  para  os  devidos  fins  que  eu, 

____________________________________________,  tenho  disponibilidade  de  20  (vinte) 

horas semanais de dedicação,  para atender a atividades do PPGDP, na qualidade de aluno 

regular do Programa. Estou ciente de que a Coordenação do PPGDP e a CPG-PPGD podem, 

dentro  dessa  carga  horária  e  em  compatibilidade  com  esta,  determinar  a  realização  de 

atividades acadêmicas consideradas relevantes para a realização do curso, bem como para as 

pesquisas e demais atividades do Programa.

Goiânia, 01 de fevereiro de 2019.

____________________________________________________
Assinatura

_________________________________________________________________________________________________________
Praça Universitária c/ 5ª Avenida – Faculdade de Direito da UFG, Setor Universitário, CEP: 74605-220,  Goiânia – GO

Telefones: +55 62 3209-6155  Site: ppgdp.direito.ufg.br



TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO

Aceite e Compromisso do Orientador
Eu, ____________________________________________________________________ 

na  condição  de  docente  vinculado  ao  Programa  de  Pós-graduação  em  Direito  e  Políticas 
Públicas “Stricto Sensu” da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, venho por 
meio  desta  declarar  formalmente  perante  a  Coordenação  do  mesmo,  meu  acordo  e 
compromisso  em  orientar  o(a)  pós-graduando(a) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 

ingresso neste Programa em ___ / _____ (mm/aaaa), em seu trabalho de pesquisa em nível de 

Mestrado  Profissional,  que  tem  como  título  provisório 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Compromisso do Orientando

Eu, ____________________________________________________________________ 
na condição de  mestrando vinculado ao Programa de Pós-graduação em Direito  e  Políticas 
Públicas “Stricto Sensu” da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, venho, por 
meio desta,  declarar  formalmente perante a Coordenação do mesmo,  meu compromisso em 
bem realizar  as tarefas de pesquisa necessárias a adequada execução de meu projeto,  nos 
termos  regulamentares  sob  a  orientação  do  Prof.  (a)  Doutor(a) 
_____________________________________________________,  acatando  as  orientações 
dadas e as tarefas designadas e reportando primeiramente ao orientador e, caso necessário, à 
Coordenação do Programa quaisquer dificuldades enfrentadas.

Atenciosamente,

Goiânia, ___ de ___________ de _____.

_____________________________________

assinatura do(a) orientador(a)

_____________________________________

assinatura do(a) orientando(a)

_________________________________________________________________________________________________________
Praça Universitária c/ 5ª Avenida – Faculdade de Direito da UFG, Setor Universitário, CEP: 74605-220,  Goiânia – GO

Telefones: +55 62 3209-6155  Site: ppgdp.direito.ufg.br


