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RESOLUÇÃO INTERNA PPGDP/UFG Nº 02/2019

Estabelece  o  calendário  básico  e  define
prazos para a III Turma do Programa de Pós-
Graduação em Direito e Políticas Públicas da
UFG – PPGDP-UFG.

A Coordenadoria do Programa de Programa de Pós-Graduação em Direito e
Políticas Públicas da UFG (CPG-PPGDP), órgão colegiado deliberativo máximo do PPGDP-
UFG, em  reunião  realizada  em janeiro  de 2019,   no uso das  atribuições  previstas  nos
Regulamento Geral de Pós-Graduação da UFG e no Regulamento do PPGDP e visando
estabelecer datas e prazos claros para a realização de atividades do Programa, referentes à
sua Primeira Turma,

R E S O L V E:

Art. 1º. Professores, discentes da III Turma e servidores técnico-administrativos
do  PPGDP  deverão  seguir  o  calendário  e  prazos  estabelecidos  no  Anexo  Único  dessa
Resolução.

Art. 2º. Os prazos,  datas  e  termos iniciais  e finais  definidos  no Anexo Único
dessa Resolução, quando incidirem sobre feriados, recessos ou dias em que não haja expediente
na secretaria do PPGDP, recairão sobre o dia útil seguinte.

Art. 3º. Esta Resolução poderá ser complementada ou outras que definam prazos
e datas específicas para atividades não previstas no Anexo Único desta.

Art. 4º. Questões omissas serão deliberadas pela CPG, ou pelo Coordenador do
Curso, ad referendum da CPG.

Art. 17. Esta resolução entra em vigor na presente data.

Goiânia, 10 de janeiro de 2019.

Prof. Dr. Saulo de Oliveira Pinto Coelho
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas

Universidade Federal de Goiás
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Anexo Único – Resolução Interna n. 01/2019 PPGDP
Calendário e Prazos Básicos da III Turma do PPGDP-UFG

Item: Data: Especificação:

01 de fevereiro de 2019 14 às 17 horas: Matrícula turma III nas disciplinas do 
semestre acadêmico 2019-1, na Secretaria do Programa

01 de fevereiro de 2019 18 horas: Reunião inicial dos discentes da III turma com a 
Coordenação do Curso. Presença obrigatória.

18 de fevereiro de 2019 Início das aulas semestre 2019.1

15 de março de 2019 Prazo final para entrega do Termo de Compromisso de Orientação

na Secretaria do Programa.

15 de julho de 2018 Prazo final para divulgação da lista de disciplinas e horários 
de aulas do semestre 2019-2, pela Coordenação do Programa

01 de agosto de 2019 Prazo final para registro do Projeto de Pesquisa revisado, 
com aval do orientador e ciente de docente da disciplina 
Seminários integrados, na Secretaria (art. 39, parágrafo 
oitavo do Regulamento do PPGDP)

01 de agosto de 2019 Prazo final para apresentação do Plano de Atividades 
Complementares de Pesquisa Dirigida e Plano de Atividades 
Complementares de Intercâmbio Prático-Profissional 
articulado à Pesquisa (art. 32 do Regulamento do PPGDP). 
Deverá ser entrega à Secretaria do Programa, com o de 
acordo do orientador

05 de agosto de 2019 Prazo final para o encaminhamento de notas das disciplinas 
do semestre 2019-1 pelos professores das respectivas 
matérias, à secretaria do Programa

5 de agosto de 2019 Matrícula nas disciplinas do semestre acadêmico 2019-2, na 
Secretaria do Programa

06 de agosto de 2019 Início do semestre letivo 2019.2

01 de fevereiro de 2020 Prazo final para o encaminhamento das notas das disciplinas 
do semestre 2019-2 pelos professores das respectivas 
matérias, à secretaria do Programa

10 de fevereiro de 2020 Início do prazo para apresentação (depósito) do material de 
pesquisa correspondente ao Exame de Qualificação (art. 40 
do Regulamento do PPGDP)

03 de junho de 2019 Prazo final (termo final) para apresentação (depósito) do 
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material de pesquisa correspondente ao Exame de 
Qualificação (art. 40 do Regulamento do PPGDP)

03 de julho de 2020 Prazo final para a realização das Bancas de Qualificação

01 de dezembro de 2020 Prazo final para apresentação do Relatório de Atividades 
Complementares de Pesquisa Dirigida e Relatório de 
Atividades Complementares de Intercâmbio Prático-
Profissional articulado à Pesquisa, pelo mestrando, com aval 
do orientador

04 de dezembro de 2020 Prazo final para depósito, pelo mestrando, do produto final, a
ser encaminhamento à Secretaria do Programa, com 
respectiva autorização do orientador para defesa

30 de janeiro de 2021 Prazo final para Defesa do Produto Final do mestrado, pelo 
mestrando em Banca de Exame Final

Goiânia, 10 de janeiro de 2019.

Prof. Dr. Saulo de Oliveira Pinto Coelho
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas

Universidade Federal de Goiás
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