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ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, REALIZADA EM 27 DE JULHO 

DE 2012 
 
 

Aos vinte e sete de julho de dois mil e doze às 15 h, 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 4ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Políticas Públicas com os seguintes participantes, de acordo com as assinaturas na 
Lista de Presenças.  

 
Participantes: 
 

 Luiz Alberto Esteves  

 Noela Invernizzi 

 Huáscar Pessali 

 Fabiano Abranches Silva Dalto 

 Iara Vigo de Lima 

 Caroline da Rocha Franco 

 Aline Zeli Venturi 

 Julio Grudzien Neto 

 Nilson M. de Paula 

 José Henrique de Faria 

 Marcos Paulo Fuck 

 Victor Pelaez Alvarez 
 

 
A reunião teve como pauta os itens abaixo: 
 

1. Informes. 
2. Calendários e critérios para qualificação e defesa das dissertações de 

mestrado dos alunos ingressos em agosto de 2011. 
3. Formação da comissão de seleção para ingresso em 2013. 
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No primeiro item da pauta, dedicado aos informes, foram relatadas as 

seguintes informações: 
 
a) Informado aos presentes, através da Coordenação, a aquisição e 

instalação de novas cadeiras e carteiras na sala de aula, aquisição de 
impressora para a Secretaria do Programa, aquisição de lousa digital a ser 
instalada na sala de aula, aquisição de persianas a serem instaladas na 
sala de aula e sala de seminários e que o pedido de novos livros para a 
biblioteca já foi encaminhado. 
 

b) Os docentes Alexsandro Eugenio Pereira, Marco Antonio Ribas Cavalieri, 
Fabio Doria Scatolin e Eneida Desiree Salgado, bem como o 
representante dos discentes, Wellington Pereira, justificaram a ausência 
na reunião. 
 

 
No segundo item da pauta, foi proposto que o critério de qualificação dos 

alunos de mestrado seja a realização dos seminários em conjunto com a 
qualificação, tendo a participação de uma banca que ao final redigirá um report da 
apresentação. Estes seminários serão realizados entre 1º de dezembro de 2012 e 
30 de janeiro de 2013, sendo que a defesa das dissertações será realizada no mês 
de julho de 2013. 

A proposta foi colocada em votação, sendo 08 (oito) a favor, 01 (hum) 
contrário e 01 (uma) abstenção. 

 
 
No terceiro item da pauta, foi formada a Comissão de Seleção para ingresso 

em 2013, sendo que os integrantes são: Victor Manoel Pelaez Alvarez, José 
Henrique de Faria e Noela Invernizzi, sendo os suplentes, Marcos Paulo Fuck e 
Alexsandro Eugenio Pereira. 

Foi sugerido pela Coordenação que aumentasse o número de vagas, 
principalmente para o doutorado, subindo de 04 para 06 vagas. 

 
 
A reunião foi encerrada às 16 h 30 min, da qual, eu, Prof. Luiz Alberto 

Esteves, Coordenador do Programa, lavrei a presente Ata, assinada por mim, em 27 
de julho de 2012. 


