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ATA DA 10a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 

2012 
 
 

Aos vinte e três de março de dois mil e doze às 14 h 20 min, na sala 
SA.TEW.10 (Sala de reuniões do Departamento de Economia), andar térreo da sede 
do Setor de Ciências Sociais Aplicadas, situada à Avenida Pref. Lothário Meissner, 
número seiscentos e trinta e dois, sob a Presidência do Prof. Luiz Alberto Esteves, 
teve início a 10ª Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação 
em Políticas Públicas com os seguintes participantes, de acordo com as assinaturas 
na Lista de Presenças.  

 
Participantes: 
 

 Marco Antonio Ribas Cavalieri 

 Alexsandro Eugenio Pereira 

 Noela Invernizzi 

 Nilson M. de Paula 

 Huáscar Pessali 

 Fabiano A. S. Dalto 

 Danielle Cristina Guizzo 

 Iara Vigo de Lima 

 Victor Pelaez 

 Marcos Paulo Fuck 

 Luiz Alberto Esteves 
 

A reunião teve como pauta os itens abaixo: 
 

1. Informes 
2. Aprovação das Atas das 8ª e 9ª Reuniões Ordinárias 
3. Pedido de credenciamento como docente do Programa, para o Prof. 

Dr. José Henrique de Faria, relator Prof. Fabiano Dalto 
4. Revisão de ementas das disciplinas 
5. Proposta de utilização de recursos financeiros do PROAP, relator Prof. 

Huáscar 
6. Projeto FDA, relatora Profª Noela 

 
 
 
 
No primeiro item da pauta, dedicado aos informes, foi lembrado aos 

professores a data limite para atualização de seus respectivos Currículos Lattes e a 
importância deste procedimento, devido ao aproveitamento dos mesmos no 
preenchimento do Sistema Coleta Capes. 
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No segundo item da pauta, as Atas das 8ª e 9ª Reuniões Ordinárias foram 

aprovadas por unanimidade. 
 
No terceiro item da pauta, o relator, Prof. Fabiano A. S. Dalto, apresentou 

parecer, em anexo, sobre a proposta, do Prof. Dr. José Henrique de Faria, de 
atividades didáticas e de pesquisa a serem desenvolvidas, para ingressar no quadro 
de professores permanentes do 4P pela linha de pesquisa Economia Política do 
Estado Nacional e da Governança Global (EPENGG), apresentando seu grupo de 
pesquisa chamado Economia Política do Poder em Estudos Organizacionais – 
EPPEO, registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e certificado pela 
UFPR desde 2002, a ser vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Políticas 
Públicas. Além do grupo de pesquisa o Professor Faria apresenta três disciplinas, 
com suas respectivas ementas, que serão oferecidas aos alunos do 4P: “Economia 
Política do Poder e Controle Social”, “Economia Política do Poder e Políticas 
Públicas” e “Epistemologia, Metodologia e Interdisciplinaridade”. No parecer, o 
relator foi favorável à solicitação. O parecer foi aprovado por unanimidade, sendo 
então aceita a solicitação do Prof. José Henrique de Faria para fazer parte do 
quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, com seu 
grupo de pesquisa e as três disciplinas oferecidas. 

 
No quarto item da pauta, sobre a revisão de ementas das disciplinas, foi 

decidido fazer um levantamento para definir quais as disciplinas que permanecem, 
as que saem e as que entram no rol do Programa de Pós-Graduação em Políticas 
Públicas. 

 
No quinto item da pauta, o relator, Prof. Huáscar Pessali, apresentou parecer, 

em anexo, sobre a proposta de utilização de recursos financeiros do PROAP, sendo 
que devido a incerteza dos eventos para a aplicação dos recursos, sugeriu que se 
faça um levantamento de seu uso no primeiro semestre, e a partir disso fazer uma 
revisão da alocação dos recursos remanescentes. 

A proposta foi aprovada por unanimidade, com a ressalva de que seja feita 
uma correção na distribuição inicial dos recursos, conforme folhas em anexo. 

 
No sexto item da pauta, a relatora, Profª Noela Invernizzi, apresentou a 

proposta do Formulário do Projeto FDA 2012, com as demandas de equipamentos 
para vários setores do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, com as 
respectivas distribuições dos recursos do Projeto. A proposta foi aprovada por 
unanimidade pelos participantes presentes. 

 
A reunião foi encerrada às 16 h 05 min, da qual, eu, Prof. Luiz Alberto 

Esteves, Coordenador do Programa, lavrei a presente Ata, assinada por mim, em 23 
de março de 2012. 


