
DISCIPLINAS 2019/2  
 
Disciplinas obrigatórias (exclusiva aos discentes PPGIDH): 

Seminário Integrador (64h/a) – obrigatória para mestrandos(as) PPGIDH – Profa. Luciana 

Oliveira e Profa. Luciana Tibiriçá – segundas-feiras das 14h às 18h 

Fundamentação dos Direitos Humanos II (64h/a) – obrigatória para doutorandos(as) e  

opcional para mestrandos(as) do PPGIDH – Prof. João da Cruz Gonçalves Neto – quintas-

feiras das 14:30h às 18:30h. Obs: esta disciplina inicia as aulas dia 29/08 

 

Disciplinas opcionais: 

Tópicos Avançados em Direitos Humanos III (64h/a) – Prof. Cristiano Novaes de Rezende - 

quartas-feiras das 18h às 22h (aceita até 5 alunos especiais) 

Democracia e Direitos Humanos (64h/a) Prof. Francisco da Mata Machado – terças-feiras 

das 14h às 18h em conjunto com PPGCP 

Tópicos Avançados em direitos humanos I (32h/a)- Prof. João da Cruz Gonçalves Neto, 

Profa. Vilma de Fátima Machado e Profa. Vera Lúcia Salazar Pessôa (UFU) – dias 19 à 23 de 

agosto das 14h às 18h 

 

Disciplinas oferecidas pela UFG – DOUTORAL (PRPG) 

Integridade Acadêmica, ministrada pela Comissão de Integridade Acadêmica da UFG, 

ocorrerá nos dias 12, 13, 14 e 19 de agosto, das 8h às 18h, em local a ser definido. 

Cuidado e manejo de animais de laboratório para pesquisa e ensino, ministrada pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais da UFG, ocorrerá nos dias 15 e 16 de agosto, das 

8h às 18h, no Auditório da Escola de Veterinária e Zootecnia. 

Procedimento de Matrícula: 

até 06 de agosto - os programas recebem inscrições de discentes interessados, e enviam 

a lista à PRPG na forma de resposta a este oficio no SEI, contendo o nome completo 

dos discentes que manifestaram interesse. As listas devem obedecer a ordem de 

inscrição, pois as matrículas serão efetivadas por “ordem de chegada” até o limite de 

200 vagas em cada curso. As matrículas no SIGAA serão feitas somente pela PRPG, 

que divulgará, até o dia 08 de agosto, em sua página, a lista de alunos com matrícula 

confirmada. 
 

 


