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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

POLÍTICAS PÚBLICAS, REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2012 

 
 
 
 Aos vinte e três de novembro de dois mil e doze às 14 h 45 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 13ª 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: 

 

 Victor Pelaez Alvarez 

 Nilson M. de Paula 

 Lívia Maria dos Santos 

 Huáscar Pessali 

 Noela Invernizzi 

 Luiz Alberto Esteves 

 Marcos Paulo Fuck 

 Iara Vigo de Lima 

 Walter Tadahiro Shima 

 Caroline da Rocha Franco 

 Fabiano Abranches Silva Dalto 
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A reunião teve como pauta os seguintes itens: 

 
1. INFORMES 

1. Portaria de Remuneração do cargo de Coordenador 4P 

2. Problemas de gerenciamento da PRPPG de verbas PROAP para diárias e passagens 

3. Alunos confirmarem orientadores até 1º de dezembro 

4. Comissão de Seleção OEA e Edital 

5. Bolsa Fundação Araucária 

6. Oferta de disciplinas optativas para o 1º bimestre de 2013 

 

2. APROVAÇÃO DA ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO (EM ANEXO) 

 

3. APROVAÇÃO DAS ATAS DA 5ª, 6ª E 7ª REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO COLEGIADO 

(EM ANEXO) 

 

4. CRITÉRIOS PARA REAVALIAÇÃO DE NOTAS 

 

5. CRITÉRIOS PARA QUALIFICAÇÃO. DEFESA E UPGRADE, RELATORA PROFª NOELA 

 

6. EDITAL SELEÇÃO 2014 (DEFINIR CALENDÁRIO E RECURSOS) 

 

7. WORKSHOP 4P - GEORGIA TECH - MANCHESTER, RELATORA PROFª NOELA 

 

8. CONGRESSO III SEMINÁRIO PPLA 2013, RELATOR PROF. FABIANO 

 

9. DISCIPLINA DE "Política Pública Social e a institucionalização da solidariedade política" 

(SAMIRA) 

 

10. TREINAMENTO DE USO DE BASE DE DADOS DISPONÍVEIS – BIBLIOTECA 

 

 

Foi solicitada a inclusão do seguinte item de pauta: 

 

11. Homologação das candidaturas referentes ao Processo Seletivo 2013. 
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No primeiro item da pauta, dedicado aos informes, foram dadas as seguintes informações: 

 
1. O Coordenador do Programa, Prof. Luiz Alberto Esteves anunciou que saiu a Portaria 

de Remuneração do cargo de Coordenador 4P. 

 
2. Foram relatados, pelo Coordenador do Programa, problemas de gerenciamento da 

PRPPG de verbas PROAP para diárias e passagens. 

 
3. Foi solicitado pelo Coordenador do Programa, que os alunos confirmem seus 

orientadores até 1º de dezembro de 2012. 

 
4. Foi relatado pelo Coordenador que o Programa de Pós-Graduação em Políticas 

Públicas não foi contemplado com nenhuma bolsa da Seleção OEA. 

 

5. Foi relatado pelo Coordenador que o Programa de Pós-Graduação em Políticas 

Públicas não foi contemplado com nenhuma bolsa da Fundação Araucária. 

 

6. Foi informado que haverá oferta de disciplinas optativas para o 1º bimestre de 2013. 

 

 Os docentes José Henrique de Faria, Eneida Desiree Salgado e Alexsandro Eugenio 

Pereira justificaram a ausência na reunião. 

 

 A aluna de doutorado, Lívia Maria dos Santos, entregou um documento, em anexo, 

onde é solicitado que seja efetuada a troca do representante titular dos alunos de doutorado 

do Programa, sendo que à partir de agora a representante titular passa a ser Livia Maria dos 

Santos e o suplente Wellington da Silva Pereira. 

 
 
No segundo item da pauta, a ata da 12ª Reunião Ordinária do Colegiado foi aprovada por 

unanimidade. 

 
 No terceiro item da pauta, as atas da 5ª, 6ª e 7ª Reuniões Extraordinárias do Colegiado foram 

aprovadas por unanimidade. 

 
 No quarto item da pauta, o Coordenador do Programa explicou como foi realizado o processo 

de reavaliação de notas, solicitado pelo aluno de doutorado, Bruno Martins Augusto Gomes. 

 Foi definido, por unanimidade, que as reavaliações de notas serão realizadas de acordo com 

o artigo 105, da Resolução 37/97-CEPE, que regimenta os cursos de graduação da UFPR. 
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 No quinto item da pauta, foi apresentada pela relatora Profª Noela Invernizzi, a proposta de 

critérios para upgrade, sendo os seguintes: 

 
 O candidato a upgrade deve demonstrar, durante sua trajetória no Programa, excelência 

acadêmica nas disciplinas, na dissertação e na sua trajetória de pesquisa. 

 Seguindo os critérios indicados pela CAPES, a banca de qualificação será composta por um 

membro interno ao Programa, um membro externo à Universidade e o orientador, no prazo máximo 

de 18 meses após o inicio do curso. A banca avaliará se o candidato qualifica-se para upgrade, 

devendo na ata do exame de qualificação constar a aprovação do candidato e a recomendação de 

upgrade, o que deverá ser homologado pelo colegiado do Programa.  

 A defesa da dissertação deverá ocorrer em até três meses após a qualificação, e a banca 

deverá ser composta por dois membros externos à instituição, o orientador e um membro interno ao 

Programa. No mesmo evento, a banca deverá avaliar o projeto de doutorado do candidato. 

 O prazo de doutorado começará a contar no dia seguinte à defesa. Caso o candidato não 

usufrua da vaga obtida no doutorado imediatamente, a mesma não será mantida para futuros 

processos seletivos. 

 
 Foi dado um encaminhamento onde foi colocado em votação se o Programa terá upgrade. O 

encaminhamento foi aprovado por maioria, sendo um voto contrário. 

 A proposta, com os critérios apresentados, foi aprovada por maioria, com uma abstenção. 

 
 No sexto item da pauta, foi definido que assim que finalizar o Processo Seletivo 2013, já 

sejam iniciados os trabalhos da Comissão para definição do Calendário, revisão e divulgação do 

Edital do Processo Seletivo 2014. Foi deliberado que a sugestão do Colegiado é de que o Processo 

Seletivo 2014 seja todo eletrônico. 

 

 No sétimo item da pauta, foi colocada em votação a proposta de ser realizado um Workshop, 

previsto para fim de maio/início de junho, antes de ser feito um convênio com a Georgia Tech. 

 A proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 No oitavo item da pauta, o relatório PPLA 2013 – III Seminário Política e Planejamento, foi 

apresentado pelo relator, Prof. Fabiano Dalto. 

 Foi proposta uma join-venture com a Ambiens e se o Programa tem interesse em indicar uma 

comissão organizadora do evento. 

 A proposta foi aprovada por unanimidade, sendo que os participantes escolhidos para formar 

a comissão organizadora, são os professores Fabiano Dalto e José Henrique de Faria. 

 Os participantes da comissão científica serão definidos posteriormente. 
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 No nono item da pauta, foi colocada em votação a proposta de que seja dado 01 (hum) 

crédito para quem cursar a disciplina “Política Pública Social e a Institucionalização da Solidariedade 

Política”, a ser ministrada pela pós-doutoranda do Programa Samira Kauchakje. 

 A proposta foi aprovada por unanimidade. 

  

 No décimo item da pauta, o Coordenador do Programa informou que haverá um treinamento  

em pesquisa nas bases de dados da Biblioteca e Portal da Capes, a ser realizado pela Biblioteca do 

Setor de Ciências Sociais Aplicadas, sendo que foi definido que o mesmo será realizado no final do 

mês de Janeiro de 2013. 

 

 No décimo primeiro item da pauta, foi informado pela Comissão de Seleção que foi realizada 

a homologação das candidaturas referentes ao Processo Seletivo 2013. 

 

 A reunião foi encerrada às 17 h 30 min, da qual, eu, Prof. Luiz Alberto Esteves, Coordenador 

do Programa, lavrei a presente Ata, assinada por mim, em 23 de novembro de 2012. 

http://lattes.cnpq.br/0522501979573344

