
ATA DA 5a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PRO TEMPORE DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Aos oito de julho 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 quinta reunião 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. Aprovação da Ata da 4a. Reunião do Colegiado 
2. Resultado da seleção da primeira turma de mestrado e doutorado do 
Programa 
3. Aprovação de ementa de disciplina 
4. Aprovação do calendário letivo do segundo semestre 
5. Apresentação do conteúdo das disciplinas ofertadas no Programa 
6. Discussão sobre dinâmica de ensino e pesquisa interdisciplinar do 
Programa 

 

No primeiro item da pauta foi aprovada por unanimidade a Ata da 

quarta reunião do colegiado. 

No segundo item da pauta o Prof. Nilson informou sobre o processo de 

seleção da primeira turma do Programa, ainda em fase final de conclusão. A 

Comissão procurou combinar a capacitação dos candidatos com uma 

distribuição equitativa dos potenciais orientadores. A Comissão sugeriu ainda 

uma discussão, a ser marcada, a fim de aperfeiçoar o processo de seleção 

em função da experiência adquirida com essa primeira avaliação. 

No terceiro item da pauta foi aprovada a criação da disciplina Novas 

Tendências do Direito Constitucional, ofertada pela Profa. Vera Karam.  

No quarto item de pauta foi aprovado, por unanimidade, o calendário 

do segundo semestre do Programa: 

• 15/08 – início das aulas 

• 15/08 a 07/10 – primeiro bimestre das disciplinas de 30 horas 

• 08/10 a 16/10 – recesso 

• 17/10 a 09/12 – segundo bimestre das disciplinas de 30 horas 



No quinto item de pauta foi apresentado pelos professores presentes o 

conteúdo das disciplinas ministradas por cada um a fim de iniciar um 

processo de conhecimento e interação entre as atividades de ensino e 

pesquisa do corpo docente.  

A discussão do sexto item da pauta foi suspensa em função da falta de 

quórum para continuar a reunião. 

A reunião foi encerrada às 17:30hs da qual, eu, Prof. Victor Pelaez, 

Coordenador Pro Tempore do Programa lavrei a presente Ata que assinada 

por mim, em 26 de setembro de 2011. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Victor Manoel Pelaez Alvarez 

Coordenador Pro Tempore do Programa de 

Mestrado e Doutorado em Políticas Públicas 

 


