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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2013 

 
 Aos dois de setembro de dois mil e treze, às 14:15, 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 da Profª Noela Invernizzi, teve início 

a 20ª 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 Archela (representante dos alunos de doutorado) 

 Rossandra Oliveira Maciel (representante dos alunos de mestrado) 

 José Felipe Araujo de Almeida 

 Victor Manoel Pelaez Alvarez 

 Nilson Maciel de Paula 

 Fabiano Abranches Silva Dalto 

 Walter Tadahiro Shima 

 Marcos Paulo Fuck 

 Noela Invernizzi 

 Huáscar Fialho Pessali 

 Luiz Alberto Esteves 

 

 Os docentes Iara Vigo de Lima, Eneida Desiree Salgado, Paulo André Niederle e Alexsandro Eugenio 

Pereira justificaram a ausência na reunião. 

 

A reunião teve como pauta os seguintes itens: 

1. APROVAÇÃO DAS ATAS DA 18ª E 19ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COLEGIADO (EM ANEXO) 

2. INFORMES 

3. CRITÉRIOS SOBRE NÚMERO DE CRÉDITOS A SEREM CONVALIDADOS NO MESTRADO E DOUTORADO 

4. SOLICITAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS (POLÍTICA BRASILEIRA E TEORIA POLÍTICA I) 

 LUDMILA ANDRZEJEWSKI CULPI 

 ANDRÉA BENETTI CARVALHO DE OLIVEIRA 

5. SOLICITAÇÃO DE CONVALIDAÇÃO DE CRÉDITOS 

 MICHELLE DE LARA FERRAZ SILVEIRA ALMEIDA, RELATOR PROF. MARCOS PAULO 

 ANDRÉA BENETTI CARVALHO DE OLIVEIRA 

6. SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE PROFESSOR PERMANENTE NO 4P - ALAIN PIERRE CLAUDE HENRI HERSCOVICI, RELATOR 

PROF. VICTOR 

7. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O PROGRAMA 

8. HOMOLOGAÇÃO DE ORIENTADORES DOS ALUNOS: 

 LIVIA MARIA DOS SANTOS 

 MARCO ANDRÉS GONZÁLEZ CARANTÓN 
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9. HOMOLOGAÇÃO DE BANCA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

 Ana Paula Silveira 

Data: 22/08/2013 

Horário: 14:00 

Título da Dissertação: A Política da Desconcentração Administrativa: Um relato do desenho governamental do Estado de Santa Catarina 

MEMBROS DA BANCA 

o Orientadora: Profª Drª Vera Karam de Chueiri 

o Co-orientador: Prof. Dr. Adriano Nervo Codato 

o Prof. Dr. Rodrigo Luís Kanayama - Departamento de Direito (UFPR) 

o Profª Drª Samira Kauchakje - Departamento de Ciências Sociais (PUCPR) 

10. COMISSÃO ELEITORAL (INFORMES SOBRE DATA DE ELEIÇÃO DA NOVA COORDENAÇÃO) 

11. COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 2014 (APRESENTAÇÃO DE EDITAL E CRONOGRAMA) 

12. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE DEFESA – ELIAS MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS 

13. SOLICITAÇÃO DE INGRESSO NO PÓS-DOUTORADO – CAROLINA BAGATTOLLI, RELATOR PROF. MARCOS PAULO 

14. SOLICITAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE MATRÍCULA E CRÉDITOS NA DISCIPLINA “SISTEMAS TÉCNICOS E REDES DE ATORES” 

o ANDRÉA LUIZA CURRALINHO BRAGA 

SOLICITAÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO DE CONCEITO OBTIDO NA DISCIPLINA “TEORIAS DO ESTADO” 

o JOÃO GUILHERME DUDA 

Foi solicitada, pela Profª Noela Invernizzi, a seguinte inclusão de item de pauta: 

15. NOVO MEMBRO DA COMISSÃO DE BOLSAS 

Foi solicitada, pelo Prof. Marcos Paulo Fuck, a seguinte inclusão de item de pauta: 

16. SOLICITAÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA PESQUISA DE CAMPO NO I SEMINÁRIO NACIONAL DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS, PARA A 

MESTRANDA YOHANNA VIEIRA JUK 

 

No primeiro item da pauta, as atas da 18ª e 19ª Reuniões Ordinárias do Colegiado foram aprovadas por 

unanimidade. 

 

No segundo item da pauta, dedicado aos informes, foi relatado que haverá uma atualização das normas 

do Programa, modificando os critérios para upgrade e qualificações de acordo com deliberações feitas em 

reuniões do colegiado anteriores. 

 

No terceiro item da pauta, foi apresentada a seguinte proposta: 

Mestrado – serão convalidados até 04 (quatro) créditos, relativos à disciplinas cursadas fora do Programa. 

As disciplinas a serem convalidadas devem estar bem alinhadas com a proposta do PPPP e o projeto do aluno, 

sendo necessária prévia anuência de orientador.  

Doutorado – serão convalidados até 08 (oito) créditos, relativos à disciplinas cursadas fora do Programa. 

As disciplinas escolhidas devem estar bem alinhadas com a proposta do PPPP e o projeto do aluno, sendo 

necessária prévia anuência de orientador. 

 Para os alunos que fizeram mestrado em outro Programa não será feita convalidação de créditos 

anteriores. Os 08 (oito) créditos que poderão ser convalidados, obtidos em outros Programas, deverão ser 

cursados após a matrícula no curso de doutorado do PPPP.  

Os alunos que fizeram mestrado no PPPP, e portanto têm automaticamente convalidados os créditos de 

mestrado para o doutorado, terão 08 (oito) créditos, que poderão ser convalidados, a serem cursados fora do 

Programa no total de créditos entre mestrado e doutorado.  (ex. se  convalidaram 04 (quatro) créditos no 

mestrado, poderão convalidar outros 04 (quatro) no doutorado). 

A proposta foi colocada em votação e aprovada com cinco votos a favor e quatro contrários. 
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No quarto item da pauta, a solicitação das doutorandas Ludmila Andrzejewski Culpi e Andréa Benetti 

Carvalho de Oliveira, para equivalência das disciplinas “Política Brasileira” e “Teoria Política I”, foram aprovadas 

por unanimidade. 

 

No quinto item da pauta, conforme parecer apresentado pelo relator, Prof. Marcos Paulo Fuck, a 

solicitação da doutoranda Michelle de Lara Ferraz Silveira Almeida, para equivalência da disciplina “Propriedade 

Intelectual”, não foi concedida, pois o programa da disciplina apresentado não tem o mesmo título da disciplina 

pertencente ao currículo do 4P e os conteúdos não são equivalentes. A solicitação da doutoranda Michelle para 

convalidação de créditos das disciplinas cursadas no Mestrado em Agronegócios na UFRGS não procede, pois 

não segue o que foi definido no item 03 (três) da pauta. A solicitação da doutoranda Andréa Benetti Carvalho de 

Oliveira para convalidação de créditos de disciplina cursada no Mestrado em Ciência Política da UFPR não 

procede, pois não segue o que foi definido no item 03 (três) da pauta. 

O parecer foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 

 

No sexto item da pauta, foi apresentado pelo relator, Prof. Victor Pelaez, parecer sobre ao pedido de 

credenciamento no Programa do Prof. Alain Herscovici, sendo contrário à solicitação de credenciamento, devido 

ao caráter disciplinar do projeto e à não existência de recursos para deslocamentos do professor de Vitória para 

Curitiba que assegurem uma vinculação permanente e atuante. 

O parecer foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 

 

No sétimo item da pauta, a utilização dos recursos provenientes das inscrições no Processo Seletivo 2013 

para a compra de um computador para uso do Programa, cujo preço é R$ 3.420,00, foi aprovado por 

unanimidade. 

 

No oitavo item da pauta, os orientadores dos doutorandos Lívia Maria dos Santos e Marco Andrés 

González Carantón, foram homologados. 

 

No nono item da pauta, foi submetida para aprovação a banca de defesa de dissertação da mestranda 

Ana Paula Silveira, sendo homologada ad referendum pela Coordenação do Programa, procedimento este 

referendado pelo colegiado. 

 

No décimo item da pauta, não houve informes da comissão eleitoral. 

 

No décimo-primeiro item da pauta, a comissão do Processo Seletivo 2014, composta da seguinte forma: 

o Victor Manoel Pelaez Alvarez 

o Iara Vigo de Lima 

o Huáscar Fialho Pessali 

o Marcos Paulo Fuck (suplente) 
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Relatou que foram realizadas pequenas alterações em relação ao edital do ano anterior tais como: 

atribuição de nota em cada fase do processo seletivo, datas e maior explicitação da necessidade de vinculação do 

projeto às linhas de pesquisa dos professores. O Edital será publicado no site do Programa no dia 03 de setembro 

de 2013. 

 
No décimo-segundo item da pauta, foi outorgado o prazo de um mês de prorrogação para a defesa do 

mestrando Elias Marcos Gonçalves dos Santos, seguido de nova avaliação pelo colegiado. O Prof. Fabiano 

aproveitou para informar que a mestranda Aline Zeli Venturi redimensionou o trabalho e está em andamento. 

Ambos orientadores farão novo informe do andamento do trabalho dos alunos com extensão de prazo de defesa 

na próxima reunião do colegiado. 

 

No décimo-terceiro item da pauta, o relator, Prof. Marcos Paulo Fuck, apresentou o parecer da comissão 

designada a avaliar o projeto de pós-doutorado da solicitante Carolina Bagattolli, sendo favorável à sua aceitação. 

A solicitação de ingresso no pós- doutorado, portanto, foi deferida. O prazo proposto no projeto é de 36 meses, 

porém na Resolução do CEPE 80/04 estabelece prazo máximo de 24 meses, tendo portanto, a pós-doutoranda, 

de apresentar cronograma definitivo modificado. O parecer favorável da comissão de avaliação foi aprovado pelo 

colegiado por unanimidade, assim como a indicação de orientadora Noela Invernizzi. 

 

No décimo-quarto item da pauta, a solicitação de matricula fora de prazo, da mestranda Andréa Braga foi 

aprovada, no entanto a aprovação dos créditos depende do desempenho e conceito atribuído pelo professor da 

disciplina. A solicitação do mestrando João Guilherme Duda para o cancelamento de matrícula na disciplina 

“Teorias do Estado” foi aprovada. 

 

No décimo-quinto item da pauta, o Prof. Fabiano Dalto foi aprovado como novo integrante da comissão de 

bolsas, ficando a doutoranda Danielle Cristina Guizzo Archela e a mestranda Rossandra Oliveira Maciel como 

representante dos alunos. O Prof. Victor Manoel Pelaez Alvarez continua compondo a comissão. 

 

No décimo-sexto item da pauta, a mestranda Yohanna Vieira Juk solicitou recursos para assistir a um 

evento sobre indicações geográficas em Caxias do Sul como parte de sua pesquisa de campo sobre o tema. Foi 

aprovada a compra da passagem aérea e duas diárias. 

 

A reunião foi encerrada às 17:03, da qual, eu, Profª Noela Invernizzi, Vice-Coordenadora do Programa, 

lavrei a presente Ata, assinada por mim, em 02 de setembro de 2013. 

 


