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PORTARIA Nº 005/2018 – Coord./PPGDP/UFG 

Deliberação Alunos Especiais Disciplina 

Tópicos Avançados em Regulação, Efetividade e Controle Constitucional das Políticas 

Públicas: Pensamento Político Contemporâneo [1968-2018] 

  

Tendo em vista que, em razão de superveniente propositura e disponibilidade para oferta 

disciplina, feita pelo Prof. Dr. Gonçal Mayos Solsona, da Universitat de Barcelona 

(Espanha), professor participante externo do PPGDP-UFG, que ofertará a disciplina 

“Tópicos Avançados em Regulação, Efetividade e Controle Constitucional das Políticas 

Públicas” em colaboração com o Prof. Dr. Saulo Pinto Coelho, de forma concentrada, 

durantes os meses de agosto e setembro de 2018; 

Tendo em vista o grande número de inscritos na Convocatória 03/2018 do PPGDP-UFG 

para alunos especiais em disciplinas do semestre 2018-2 do Programa; 

Tendo em vista que a oferta de vagas de alunos especiais é, segundo as normas da UFG, uma 

faculdade do PPGDP, que deve decidir com base na conveniência e oportunidade do 

Programa sobre a oferta dessas vagas; 

Tendo em vista que já não há tempo hábil, nem é conveniente do ponto de vista burocrático e 

administrativo, a realização de nova Convocatória apenas para uma disciplina; 

Tendo em vista o número significativo de interessados que apresentaram inscrições na 

Convocatória 03/2018, com boa avaliação, mas não aproveitados nas vagas especiais das 

demais matérias do semestre; 

Tendo em vista que é plenamente possível e satisfatório seguir as diretrizes da Convocatória 

já publicada para a partir das inscrições já realizadas selecionar os alunos para a referida 

disciplina; 

 

A Coordenação do PPGDP DECIDE por aproveitar a avaliação já realizada na convocatória 

03/2018 e conceder aos melhores avaliados não-classificados, até o limite de seis vagas 

especiais, a oportunidade de cursar a disciplina oferecida adicionalmente no presente semestre 
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(2018-2), a saber: “Tópicos Avançados em Regulação, Efetividade e Controle Constitucional 

das Políticas Públicas: Pensamento Político Contemporâneo [1968-2018]”.  

A disciplina será ofertada nos dias 9, 15, 23, 24, 28, 29, 30 e 31 de agosto e 3, 4, 5, 6, 24 e 25 

de setembro; de 14h às 18h, na sala de aula multiuso do PPGDP-UFG (Faculdade de Direito), 

podendo ocorrer ajustes em razão das necessidades de agenda do professor estrangeiro 

convidado. 

A lista dos selecionados para cursar a disciplina, em aproveitamento da Convocatória n. 

03/2018 é a seguinte: 

Disciplina: 

Tópicos Avançados em Regulação, Efetividade e Controle Constitucional das Políticas 

Públicas: Pensamento Político Contemporâneo [1968-2018 

CANDIDATO Média notas 1 ª, 3ª e  

4ª Etapa PS 2018 (ou 

Entidade Conveniada) 

RESULTADO 

Fernando Gomes Rodrigues 7,50+7,50+5,00): 

6,7 

SELECIONADO 

Julyane Dantas de Sousa Machado (7,50+7,00+4,00)/3: 

6,2 

SELECIONADO 

Frederico Leão Abrão  ALEGO SELECIONADO 

Bruna Coelho Carvalho  ALEGO SELECIONADO 

Karlos Márcio Vieira Cabral ALEGO SELECIONADO 

Paulo Roberto Figueiredo Netto ALEGO SELECIONADO 

 

Goiânia, 09 de julho de 2018. 

 

 

Prof. Dr. Saulo de Oliveira Pinto Coelho 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Direito e Políticas Públicas 


