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EXTRATO DE ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-1 
GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO 2018 2 
Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, as quatorze horas, reuniu-se o 3 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, do Setor de Ciências 4 
Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Paraná, na sala de reuniões do Departamento 5 
de Economia do Setor de Ciências Sociais Aplicadas, térreo, situada na Avenida Prefeito 6 
Lothário Meissner, número seiscentos e trinta e dois. Estavam presentes os seguintes 7 
membros: Prof. Huáscar Fialho Pessali (Coordenador e Presidente), Prof. Nilson Maciel de 8 
Paula, Prof. Luís Felipe Ferro, Prof. Fabiano Abranches Silva Dalto, Profa. Raquel 9 
Guimarães, Prof. Marcos Paulo Fuck, Profª. Iara Vigo de Lima, Profª Carolina Bagattolli, 10 
Prof. Roberto Eduardo Bueno, Profª Noela Invernizzi, Prof. Walter Tadahiro Shima, Prof. 11 
José Ricardo Vargas de Faria e os representantes discentes Nicole Kyvria Luy (Mestrado) e 12 
Antônio Eduardo Kloc (Doutorado). Dando início à Reunião Ordinária, o Senhor Presidente 13 
iniciou a seção de informes, relatando o seguinte: a) As disciplinas transversais ofertadas 14 
pela PRPPG quando cursadas por discentes do Programa serão contabilizadas como 15 
convalidação ou aproveitamento de créditos. b) O presidente leu a carta do discente Pedro 16 
Paulo Sampaio em agradecimento ao Programa. c) Foram informados os saldos dos valores 17 
do PROAP e das receitas oriundas das inscrições para subsidiar o Programa, lembrando aos 18 
presentes que o extrato do uso dos mesmos, autorizado pelo Colegiado, está sempre 19 
disponível na Coordenação para consulta. O professor Roberto Eduardo Bueno solicitou e 20 
teve aprovada a inclusão de pedido de co-orientação da discente Tarssia B. da Silva, que 21 
foi acrescentado no item 03. A professora Iara Vigo de Lima solicitou e teve aprovada a 22 
inclusão do pedido de deferimento do Relatório de Prática de docência do discente 23 
Guilherme C. Uchimura, que foi incluído como item 19. 1) A ata da 63ª reunião ordinária 24 
do colegiado foi aprovada por unanimidade. 2) A professora Noela Invernizzi, responsável 25 
atual pela disciplina, argumentou que em sua visão a disciplina de Metodologia de Pesquisa 26 
não poderá mais ser ministrada no formato atual devido ao número de discentes estar ao 27 
redor de 30. Sugere que se façam duas turmas e/ou também que seja novamente colocada 28 
no segundo semestre, já que a professora se coloca como uma das discentes responsáveis 29 
pela outra disciplina de Análise de Políticas Públicas no primeiro semestre de 2019. Pelo 30 
mesmo motivo a Profa. Noela se disse indisponível para ministrar a disciplina. Ficou 31 
decidido que se discutirá o assunto com vistas à deliberação em reunião posterior. 3) As 32 
solicitações de inclusão de co-orientação de Ticianne Frega e Tarssia B. da Silva foram 33 
aprovadas pelo unanimidade pelo Colegiado. 4) Os pedidos de aprovação de banca de 34 
qualificação de João Rafael C Magalhães (ad referendum) e Ruann C. da Silva, alteração de 35 
membro de banca de Ticianne Frega (ad referendum) foram aprovados por unanimidade. 36 
5) Os pedidos de prorrogação de prazo de qualificação foram votados individualmente. O 37 
pedido de Guilherme F. Graziani foi aprovado por unanimidade; o de Janaína Naumann foi 38 
aprovado com duas abstenções. 6) As propostas de estudo dirigido de Rossandra M. de 39 
Bitencourt e de Roger O. Franco foram aprovadas por unanimidade. 7) Os relatórios de 40 
estudo dirigido de Guilherme F. Graziani e de Roger O. Franco foram aprovados por 41 
unanimidade. 8) A solicitação de convalidação de créditos de Acácia Maria L. Nasr por 42 
cursar as disciplinas Planejamento e Gestão em Saúde (45h) e a disciplina Bioética (30h) 43 
foi aprovada por unanimidade pelo colegiado, conferindo-lhe 5 créditos. 9) O pedido de 44 
integralização de créditos por publicação de artigo de Janaina Naumann foi aprovado por 45 
unanimidade, conferindo-lhe 4 créditos. 10) A solicitação de trancamento de curso de 46 
Leandro Cesar Moreira Santos foi aprovada por unanimidade, sendo concedido o período de 47 
6 meses conforme solicitação médica. 11) Solicitações de auxílio financeiro para Josemari P 48 
de Quevedo e Nicole Figueiredo foram aprovadas por unanimidade no total de duas diárias 49 
cada. 12) A solicitação de auxílio financeiro dos docentes Luís Felipe Ferro e Walter 50 
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Tadahiro Shima foram aprovadas por unanimidade. 13) Após orientação do Setor de 51 
Ciências Sociais Aplicadas, o Colegiado aprova que os recursos recebidos até 2018 através 52 
das inscrições dos candidatos dos processos seletivos serão utilizados para aquisição de 53 
equipamentos permanentes, com a compra de computadores. 14) O Colegiado concordou 54 
em reiterar para registro em ata a decisão  tomada sobre a substituição de créditos que 55 
seriam obtidos nas disciplinas não mais ofertadadas intitulada “Seminários de Tese” e 56 
“Seminários de dissertação.”  O Colegiado do Programa decidiu que os discentes 57 
ingressantes em 2018 poderão obter os dois créditos correspondentes em quaisquer outras 58 
atividades do Programa que conferem créditos, à sua escolha, em acordo com sua 59 
orientadora ou seu orientador.  Ou seja, os créditos correspondentes podem ser obtidos em 60 
disciplinas optativas ou ainda nas atividades relacionadas nos artigos 20, 21 e 22 do 61 
Regimento vigente do Programa (disciplinas equivalentes e convalidadas, artigos 62 
publicados, e estudos dirigidos), dentro dos parâmetros ali estabelecidos. Em função dos 63 
problemas de comunicação ocorridos para que a decisão tomada fosse conhecida pelos 64 
discentes ingressantes em 2018, o Colegiado decidiu que excepcionalmente aceitará 65 
somente para os mesmos que o máximo de créditos integralizáveis em 66 
convalidação/aproveitamento de disciplines seja de 6 (seis), e não 4 (quatro). Foi lembrado 67 
que os créditos das atividades relacionadas nos artigos 20, 21 e 22 do Regimento, em 68 
qualquer situação, são conferidos após a apreciação do Colegiado. 15) Foram avaliadas as 69 
sugestões realizadas pela PRPPG na proposta de novo regimento interno, conferindo-lhe o 70 
formato final para novo encaminhamento à PRPPG. 16) Como o item foi contemplado na 71 
avaliação do item 15, foi retirado de pauta. 17) Foram avaliadas as considerações 72 
realizadas pela PRPPG no que se refere ao ajuste curricular enviado em junho 2018, 73 
conferindo-lhe o formato final para novo encaminhamento à PRPPG. 18) A Comissão de 74 
Bolsas, em sua responsabilidade, aprovou a documentação da discente Natália de Paula 75 
que informa que iniciou atividade de docência a partir de 03 de agosto de 2018, a decisão 76 
da Comissão foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado. 19) O relatório de prática de 77 
docência de Guilherme C. Uchimura foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a 78 
tratar, o Senhor presidente encerrou a reunião, da qual, eu, Barbara Paes Spricigo, lavrei a 79 
presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por mim e pelo Presidente. Curitiba, 05 80 
de outubro de 2018. 81 


