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ATA DA 9 a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS -
GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, REALIZADA EM 17 DE  FEVEREIRO 

DE 2012 
 
 

Aos dezessete de fevereiro de dois mil e doze às 14 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 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: 
 

• Luiz Alberto Esteves 
• Noela Invernizzi 
• Danielle Cristina Guizzo 
• Bruno Martins A. Gomes 
• Fábio Dória Scatolin 
• Alexsandro E. Pereira 
• Marcos Paulo Fuck 
• Huáscar F. Pessali 
• Eneida Desiree Salgado 
• Nilson de Paula 
• Fabiano A. S. Dalto 
• Victor Manoel Pelaez Alvarez 

 
A reunião teve como pauta os itens abaixo: 
 

1. Informes 

2. Aprovação da ata da 7ª Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Políticas Públicas, realizada em 16 de novembro de 2011 

3. Proposta de Calendário 2012 

4. Data de Matrículas 

5. Disciplinas Isoladas para outros alunos de PPG da UFPR 

6. Disciplinas Isoladas para comunidade externa 

7. Chamada Complementar (seleção 2012) 
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Foram solicitadas as inclusões dos seguintes pontos de pauta: 

 

8. Proposta de Cronograma de Seminários (solicitação Prof. Huáscar) 

9. Aula Magna 2012 (solicitação Prof. Huáscar) 

 
Os pedidos de inclusão foram aprovados por unanimidade pelo Colegiado. 
 
 
No primeiro item da pauta foi informado: 
 

• a nomeação dos professores Luiz Alberto Esteves e Noela Invernizzi, 
como Coordenador e Vice-coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em Políticas Públicas, conforme Portaria do Reitor da 
UFPR, nº 1962 de 19 de janeiro de 2012.  

• que a direção do Setor de Ciências Sociais Aplicadas disponibilizaria 
um técnico-administrativo para a Secretaria do Programa. 

• que a PRPPG-Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação providenciou 
as carteirinhas dos estudantes. 

• que os docentes do Programa atualizassem seus currículos Lattes até 
o fim da primeira quinzena de março. 

• que o Coordenador e a vice-coordenadora do Programa participaram 
do curso para preenchimento do Sistema Coleta Capes. 

 
No segundo item da pauta, a ata da 7ª Reunião do Colegiado Pro Tempore, 

foi aprovada por unanimidade. 
 
No terceiro item da pauta, o Prof. Fabiano Dalto apresentou proposta de 

calendário de atividades do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas para 
2012. A proposta foi aprovada por unanimidade e foi sugerido que o calendário 
aprovado fosse divulgado no sítio eletrônico do Programa. 

 
No quarto item da pauta, o Colegiado definiu o período de 12 à 16 de março 

de 2012, para a realização das matrículas das disciplinas do primeiro trimestre. 
 
O Colegiado do curso sugeriu que o quinto e o sexto itens de pauta fossem 

avaliados em conjunto. Por decisão unânime, os membros do Colegiado definiram 
que o tema relativo a disciplinas isoladas deveria ser prorrogado para a penúltima 
reunião ordinária do primeiro semestre de 2012. 
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No sétimo item da pauta, foi discutida a proposta da Comissão de Seleção 

elaborar uma lista de espera para o caso de eventuais vagas não preenchidas após 
o período regulamentar de matrícula (definida no quarto item da pauta, discutida 
nesta mesma reunião). Por maioria dos votos, tendo um voto contrário, decidiu-se 
pela não elaboração de uma lista de espera, nem pela possibilidade de chamada 
complementar para vagas não preenchidas no processo de matrícula. 

 
No oitavo item da pauta, o Prof. Huáscar Pessali apresentou proposta de 

Calendário de Seminários Acadêmicos para o ano letivo de 2012, que foi aprovada 
por unanimidade. 

 
No nono item da pauta, o Prof. Marcos Paulo Fuck mencionou que a Profª. 

Drª. Maria Beatriz Machado Bonacelli, Coordenadora do Programa de Pós 
Graduação em Política Científica e Tecnológica da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), estaria em Curitiba, entre os dias 13 e 14 de março e sugeriu 
seu nome para a Aula Magna de 2012, a ser realizada no dia 13 de março de 2012. 

 
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 17 
de fevereiro de 2012. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


