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Aos vinte oito dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniu-se na sala 4 

sa.tew.10 (sala de reuniões do departamento de economia), o Colegiado do Programa de Pós- 5 

Graduação em Políticas Públicas, situado no Setor de Ciências Sociais Aplicadas da 6 

Universidade Federal do Paraná na Av. Prefeito Lothário Meissner, número seiscentos e trinta 7 

e dois, andar térreo. Estavam presentes os seguintes membros: Profª Noela Invernizzi, 8 

Coordenadora do Programa; Prof. Fabiano Abranches Silva Dalto, Vice- Coordenador do 9 

Programa, Professor José Ricardo Vargas de Faria,Professor Nilson Maciel de Paula, 10 

Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez, Professora Iara Vigo de Lima, Professora Carolina 11 

Bagattolli, Professor  Walter Tadahiro Shima, Professor Marcos Paulo Fuck, Professor Huáscar 12 

Fialho Pessali, os Professores Rafael Gomes Ditterich e Alexsandro Eugenio Pereira 13 

justificaram ausência e a representante discente do doutorado Janaina Naumann Nasser 14 

justificou sua ausência. A senhora presidente deu inicio à reunião extraordinária. A senhora 15 

presidente passou para o primeiro item de pauta. No primeiro item de pauta foi tratada a 16 

revalidação de Título de Doutorado da interessada Miriam Kaminishi expedido no Japão. O 17 

parecer da comissão foi favorável à revalidação, conforme documento em anexo. O colegiado 18 

aprovou dito parecer por unanimidade. 2- Edital processo seletivo 2016. O presidente da 19 

comissão, professor Fabiano, relatou que foram realizadas algumas alterações em relação ao 20 

edital do ano anterior: as inscrições serão realizadas online pelo sistema SIGA e não haverá 21 

pontuação por notas na avaliação de projetos, cujo resultado será emitido na forma de 22 

“adequado” e “não adequado” e terá uma indicação de prioridade de interesse de orientação 23 

pelos avaliadores. O número de vagas foi definido da seguinte forma: 12 para o mestrado e 08 24 

para o doutorado. Foi colocada em discussão a possibilidade de realização de uma prova 25 

escrita para avaliar conjuntamente compreensão da língua inglesa e capacidade de redação. 26 

Outra proposta foi a realização de um texto sobre o projeto, sem avaliação de compreensão do 27 

inglês. Sem haver consenso, a comissão ficou encarregada de estudar a melhor alternativa e 28 

comunicar o colegiado.  3- Normas de Credenciamento e Recredenciamento de Docentes. A 29 

Senhora Presidente passou a palavra ao prof. Victor, que junto com o prof. Huáscar, realizaram 30 

uma proposta de normas e avaliaram a situação atual do programa nos diferentes indicadores 31 

de avaliação usados pelo CA-Inter da CAPES. O prof. Victor mostrou primeiramente um 32 

levantamento de indicadores sobre as publicações dos professores permanentes do programa 33 

dos anos 2013, 2014 e 2015, situando a posição do programa em relação à mediana da área e 34 

aos requisitos para obtenção do conceito “muito bom” da área. Após a apresentação passou a 35 

relatar a proposta de documento das normas, abrindo a discussão de cada item para a 36 

plenária. Devido ao avançado da hora, o tema continuará a ser discutido na próxima reunião 37 

ordinária do colegiado.  A Senhora Presidente encerrou a reunião as 17 horas e 40 minutos, da 38 

qual, eu, Profª Noela Invernizzi, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por 39 

mim. Curitiba, 28 de agosto de 2015. 40 
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