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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

POLÍTICAS PÚBLICAS, REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2013 

 
 
 
 Aos vinte e dois de fevereiro de dois mil e treze, 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 15ª 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: 

 Danielle Cristina Guizzo  

(em substituição à Caroline da Rocha Franco, representante dos alunos de mestrado) 

 Lívia Maria dos Santos (representante dos alunos de doutorado) 

 Noela Invernizzi 

 Luiz Alberto Esteves 

 Marcos Paulo Fuck 

 Nilson M. de Paula 

 Walter Tadahiro Shima 

 Victor Pelaez Alvarez 

 Fabiano Abranches Silva Dalto 

 

 
 
A reunião teve como pauta os seguintes itens: 

 
1. Pedidos de inclusão de pauta; 

2. Informes Gerais; 

3. Aprovação da Ata da 14ª Reunião do Colegiado 

4. Informes – Reunião Fórum de Coordenadores Cainter Capes; 

5. Homologação de aprovação das qualificações 

6. Homologação de defesa de dissertação – Danielle Cristina Guizzo 
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No primeiro item da pauta, foi solicitada a inclusão dos seguintes itens de pauta 
 

7. Pelo Prof. Marcos Paulo Fuck - Solicitação de convalidação de créditos por disciplina cursada 

no Programa de Pós-Graduação em Administração pelo aluno de doutorado Bruno Martins Augusto 

Gomes. Relator Prof. Marcos Paulo Fuck. 

8. Pela representante dos alunos de doutorado Lívia Maria dos Santos - Oferta de disciplinas 

optativas. 

9. Pela Profª Noela Invernizzi – Abertura de vagas para cursar disciplinas isoladas para alunos 

regularmente matriculados em outros Programas. 

 

 

No segundo item da pauta, dedicado aos informes gerais, foram dadas as seguintes 
informações: 

 

1. Os docentes Alexsandro Eugenio Pereira e Eneida Desiree Salgado justificaram a ausência 

na reunião. 

2. A representante dos alunos de mestrado, Caroline da Rocha Franco, justificou a ausência na 

reunião e comunicou que a mestranda Danielle Cristina Guizzo iria substituí-la. 

3. Foi sugerida pela Profª Noela a inclusão de pauta para a próxima reunião do colegiado, a 

realização de análise e avaliação ao final dos ciclos de seminários de qualificações. 

 

 
 No terceiro item da pauta, a ata da 14ª Reunião Ordinária do Colegiado foi aprovada por 

unanimidade. 

 
 

 No quarto item da pauta, dedicado aos informes da Reunião do Fórum de Coordenadores 

Cainter Capes, realizada em Brasília, o Coordenador, Prof. Luiz Alberto Esteves relatou que: 

 Houve a migração do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas do Cainter II para o 

Cainter I. O coordenador Prof. Luiz Esteves contestou o procedimento, argumentando que 

desejaria que a migração ocorresse em blocos de programas na qual temos parcerias 

(DPCT-Unicamp, UTFPR, UFABC e PPED-UFRJ) e a Capes reavaliará novamente a 

distribuição dos programas entre as câmaras I e II; 

 No mês de maio a Capes encaminhará ás coordenações de PPG Interdisciplinares as regras 

para o envio de livros e capítulos de livros, com suas respectivas fichas de avaliação. As 

avalições serão feitas na biblioteca da UFF no mês de junho; 

 A produção técnica, de cada docente integrante, será incluída na avaliação do índice de 

produtividade do Programa. Sendo assim, foi solicitado a todos os docentes que preencham 

seus Currículos Lattes com toda a produção técnica; 
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 No quinto item da pauta foram submetidas para aprovação as bancas examinadoras de 

qualificação dos projetos de dissertação das mestrandas Aline Zeli Venturi e Ana Paula Silveira, cujos 

detalhes seguem em documento anexo, aprovados ad referendum pela Coordenação do Programa, 

procedimentos estes referendados pelo colegiado. Já as bancas examinadoras das qualificações dos 

projetos de dissertação dos mestrandos Júlio Grudzien Neto, Luciane Schulz Fonseca e Roberta 

Picussa (documento anexo) foram submetidas previamente e aprovadas pelo colegiado. 

 

 

 No sexto item da pauta foi submetida para aprovação a banca examinadora de qualificação 

do projeto de dissertação e da defesa da dissertação da mestranda Danielle Cristina Guizzo 

(documento anexo), ambas aprovadas ad referendum pela Coordenação do Programa, 

procedimentos estes referendados pelo colegiado. 

 

 

 No sétimo item da pauta, o relator, Prof. Marcos Paulo Fuck, apresentou parecer favorável, 

em anexo, para a convalidação dos créditos da disciplina “Estatística e Análise de Dados”, cursada 

no Programa de Pós-Graduação em Administração, pelo doutorando Bruno Martins Augusto Gomes, 

sendo favorável que sejam convalidados 04 (quatro) créditos. O parecer foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade. 

 

 

No oitavo item da pauta a representa discente Lívia Maria dos Santos solicitou 

esclarecimentos quanto a possibilidade de não haver oferta de disciplinas optativas no primeiro 

trimestre do ano letivo de 2013. A Coordenação comunicou que tal possibilidade estava descartada, 

posto que até o presente momento dois professores já haviam manifestado disponibilidade de ofertar 

disciplinas naquele trimestre e que ainda eram aguardadas novas manifestações neste sentido. O 

Prof. Nilson de Paula sugeriu à coordenação providências quanto ao planejamento anual das 

disciplinas. 

 
No nono item da pauta, foi proposta pela Profª Noela Invernizzi, a abertura de vagas, para 

cursar disciplinas isoladas, para alunos regularmente matriculados em outros Programas. Foi 

deliberado que será redigido um regulamento, que será apresentado na próxima reunião do 

colegiado. 

 

 

 A reunião foi encerrada às 16:50, da qual, eu, Prof. Luiz Alberto Esteves, Coordenador do 

Programa, lavrei a presente Ata, assinada por mim, em 22 de fevereiro de 2013. 


