
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO PRO TEMPORE 

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, 

REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2011 

 

 

Aos vinte e quatro de agosto de dois mil e onze às 14:00hs, na sala 

SA.TEW.10, 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. Victor Pelaez, teve início a reunião extraordinária 

do Colegiado Pro Tempore do Programa de Pós-Graduação em Políticas 

Públicas de acordo com as assinaturas na Lista de Presenças.  

A reunião teve como pauta os itens abaixo: 

1. Deliberação sobre o calendário do Programa em função da 

greve dos professores da UFPR 

2. Deliberação sobre o Artigo 72, § 2o. do Regimento do 

Programa sobre exame de proficiência de língua estrangeira. 

 

No primeiro item da pauta foi apresentada a orientação da PRPPG 

para que cada programa de pós-graduação deliberasse sobre o calendário 

em período de greve dos professores. A decisão de 5 votos contra 2 foi pela 

suspensão do calendário do Programa até que houvesse nova posição da 

Assembléia dos docentes. 

No segundo item de pauta discutiu-se sobre a omissão do Artigo 72, § 

2o. do Regimento do Programa no que tange à validade de certificados 

emitidos pela própria UFPR, uma vez que não está explícito no referido 

artigo, como indicado abaixo: 

Os alunos que possuírem certificados de suficiência ou proficiência na(s) língua(s) 
estrangeira(s) moderna(s) escolhida, emitidos por outras instituições reconhecidas 
pelo colegiado, há não mais que quatro anos poderão ser dispensados dos testes 
previstos no caput deste artigo. 
 

As discussões não levaram no entanto a uma deliberação a respeito. 

Discutiu-se também sobre o período de realização dos testes de suficiência 

de línguas pelos alunos, no transcurso dos cursos de mestrado e doutorado. 

Sem que houvesse consenso sobre a fixação de uma data limite para a 



realização dos testes, optou-se por uma orientação mais geral aos alunos de 

que realizassem os testes o mais rápido possível.  

A reunião foi encerrada às 15:30hs da qual, eu, Prof. Victor Pelaez, 

Coordenador Pro Tempore do Programa lavrei a presente Ata que assinada 

por mim, em 02 de setembro de 2011. 
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