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Objetivos (Visão Geral, Evolução e Tendências)
O objetivo geral do programa é a criação de um espaço interdisciplinar propício para a reflexão sobre um conjunto de fenômenos complexos que 
implicam no confronto e na superação dos problemas disciplinares convencionais, envolvendo dicotomias conceituais como: público e 
privado;  legalidade e  legitimidade; individual e coletivo; agência e estrutura. 
A interdisciplinaridade desta proposta tem como de partida a identificação de um fenômeno amplo e comum a diferentes abordagens disciplinares 
das Ciências Humanas: a tensão entre as esferas pública e privada. Essa tensão é imanente às ações e transformações dos atores sociais, das 
estruturas socioeconômicas, dos sistemas de pensamento e do aparato jurídico-institucional que as sustentam. Tradicionalmente analisado de forma 
isolada pelas diferentes áreas disciplinares, pretende-se com esta proposta promover uma interação, um debate mais amplo sobre esse fenômeno. 
Considera-se assim a necessidade de identificar as interfaces e os gargalos teórico-metodológicos presentes nas diferentes abordagens teóricas 
aqui contempladas (Filosofia Política; Economia Política; Ciência Política; Direito Constitucional; Economia Evolucionária; Economia Institucional; 
Ciência, Tecnologia e Sociedade).
Durante o primeiro semestre de funcionamento do programa (o programa teve seu APCN aceito na 124a Reunião CTC/ES, dia 28/02/2011-
01/03/2012 e iniciou suas atividades em agosto de 2011), conseguimos iniciar tal processo de construção de forma bastante satisfatória. Logo que a 
UFPR começou a divulgar em seu sítio eletrônico que a instituição teve aprovado um programa de pós-graduação em Políticas Públicas, temos tido 
um número incrivelmente elevado de pessoas interessadas em ingressar no programa, seja como alunos de mestrado e doutorado, doutores 
interessados em estágio de pós-doutorado (inclusive estrangeiros), outros como docentes permanentes ou colaboradores e até mesmo várias 
pessoas que gostariam apenas de participar de nossos grupos de discussão e seminários acadêmicos (que tem apresentado um número muito 
elevado de participações).
Temos um sítio eletrônico, o , que é atualizado sistematicamente e recebe, em média, a visita de mais de 300 IP’s (ou 350 visualizações) diferentes 
por dia (já obtivemos mais de 1.200 visitas em um único dia). Cabe ressaltar que tais números foram obtidos sem que tenhamos feito qualquer 
divulgação nacional do nosso programa. A ideia é que a partir do segundo semestre de 2012 nossa divulgação seja feita nacionalmente via cartazes 
e páginas de divulgação nos periódicos da UFPR, distribuídos nacional e internacionalmente.
Temos recebido contato de várias instituições, tais como secretarias de governos de Estado, Prefeituras, autarquias, órgãos reguladores, 
universidades, etc. As demandas são diversas: mestrado e doutorado profissional, MINTER, DINTER, colaboração em planos governamentais e 
para o desenho, avaliação e monitoramento de políticas públicas, etc. Não conseguimos atender a grande maioria destas demandas e, 
provavelmente, nunca teremos tal capacidade, dado o volume de solicitações.
O conjunto de informações reportado nos parágrafos acima tem como objetivo apontar para o fato de que nosso programa tem oferecido uma 
proposta inovadora (em termos de Brasil) para uma demanda reprimida e crescente de pesquisadores e profissionais ligados ao tema de Políticas 
Públicas. Neste sentido, sabemos da necessidade de crescimento do programa, mas não é o objetivo de nosso colegiado promover grandes 
mudanças em nosso quadro de docentes e discentes sem que não tenhamos consolidado nossos incipientes projetos de curto prazo (fortalecimento 
das linhas de pesquisa, produção intelectual discente, garantia de um padrão de qualidade para nossas teses e dissertações). Para lidar com tal 
demanda, temos proposto formas alternativas de participação da comunidade externa, que incluem workshops, seminários abertos e temos 
estudado a possibilidade de projetos de extensão universitária e disciplinas a serem abertas só para a comunidade externa, focando principalmente 
potenciais candidatos às nossas vagas de mestrado e doutorado.
Finalmente, no médio prazo a tendência do programa é o aumento no número de docentes com bolsa produtividade em pesquisa do CNPq - temos 
um número muito elevado de docentes com tese defendida a menos de 10 anos, alguns deste com produtividade muito expressiva para a condição 
de recém-doutores. Nosso objetivo de médio prazo é garantir um nível de qualidade e reputação acadêmica que nos garanta a condição de 
programa de pós-graduação de referência em Políticas Públicas no sul do país.
 
 
 
Integração com a Graduação (Benefícios Recíprocos d a Integração, Normas e Resultados)
Os principais mecanismos que temos utilizado para articular nossas atividades com os cursos de graduação da UFPR são: (i) a iniciação científica; 
(ii) atividades conjuntas com os Programas de Educação Tutorial (PET); e (iii) sistema de disciplinas isoladas.
Uma política do colegiado do programa é incentivar que seus docentes submetam projetos ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica- PIBIC, bem como aos demais programas de iniciação científica da UFPR. O objetivo é fortalecer os grupos de pesquisa vinculados ao 
programa, por meio de uma maior participação de alunos de pós-graduação e de graduação. Os programas de iniciação científica da UFPR e de 
outras instituições do país (UFSC, UEL) têm fornecido bons quadros para o nosso corpo discente.
Adicionalmente, o programa tem realizado atividades conjuntas com o PET-Economia da UFPR. Nosso programa de seminários acadêmicos, por 
exemplo, conta com ampla participação dos alunos vinculados ao PET, além de sua colaboração na divulgação destes eventos.
Finalmente, nosso regimento estabelece em seu art. 43 que os alunos de último ano ou semestre dos cursos de graduação da UFPR, cujo índice de 
rendimento acadêmico (IRA) seja igualou superior a 0,75, estão habilitados a matricular-se em nossas disciplinas, no regime de disciplina isolada de 
pós-graduação. O objetivo é que o aprendizado em tal disciplina possa fornecer subsídios para um projeto de iniciação científica, ou um trabalho de 
conclusão de curso (TCC), além de introduzir o aluno ao ambiente de pós-graduação stricto sensu.
 
 
 

Infra-estrutura
Laboratório

Estágio de Docência ( do pós-graduando junto aos al unos de graduação) 
Uma das disciplinas do nosso programa é Prática de Docência (PPU-739). Nosso regimento interno dedica uma seção exclusivamente para tratar do 
tema acerca da prática de docência: Seção III, art. 25. Segue abaixo alguns dos incisos de maior destaque do artigo:
 § 5º A integralização da Prática de Docência deverá ocorrer em no máximo um semestre para o mestrado e dois semestres para o doutorado.
§ 6º O docente do ensino superior que comprovar ter desempenhado tais atividades, durante um ano no mínimo, ao longo dos últimos 5 anos, ficará 
dispensado do estágio de docência.
§ 7º As atividades do estágio de docência deverão ser compatíveis com a área de pesquisa no Programa de pós-graduação, realizada pelo pós-
graduando.
§ 8º Deverão constar no histórico escolar do aluno de pós-graduação, além das especificações relativas à disciplina de Prática de Docência, os 
seguintes dados referentes à disciplina em que o aluno tiver atuado: identificação/nome da disciplina, nome do curso, carga horária, ano e semestre 
letivos em que a disciplina foi ministrada.
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4 laboratórios com 45 computadores conectados à internet. 
1 laboratório com 20 computadores conectados à internet.
1 sala de pesquisa com 5 computadores conectados à internet. 
1 sala de pesquisa com 7 computadores conectados à internet. 
 
Estão disponiveis também em todos os laboratórios recursos de áudio e vídeo.  
 
Esses laboratórios pertencem ao Setor de Ciências Sociais Aplicadas onde ficará lotado o Programa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca
RECURSOS HUMANOS
 
Bibliotecários – 4
Auxiliares – 5
Estagiários - 6
TOTAL – 15
 
RECURSOS FÍSICOS
 
Área – 992 m²
Capacidade de leitores sentados – 160
 
ACERVO
 
LIVROS:
Títulos: 22469
Volumes: 40601
 
Acervo de livros em administração:
Títulos: 6777
Volumes: 12694
 
Acervo de livros em contabilidade:
Títulos: 1235
Volumes: 3822
 
Acervo de livros em economia
Títulos: 9771
Volumes: 16459
 
Acervo de livros em gestão da informação:
  Títulos: 2133
Volumes: 3580
 
PERIÓDICOS: 1069
 
TESES: 1478
 
VÍDEOS: 204
 
CD-ROM: 147
 
DVD: 9
 
MONOGRAFIAS DE GRADUAÇÃO: 1456
 
MONOGRAFIAS DE ESPECIALIZAÇÃO: 3432
 
 
ATENDIMENTO AO USUÁRIOS
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USUÁRIOS INSCRITOS:5622
 
FREQUÊNCIA: 83128
 
CONSULTA
ESPECIFICAÇÃO                                   TOT.ANUAL
LIVROS                                                       11870
PERIÓDICOS                                                 3850
MULTIMEIOS                                                  0
TESES                                                           147
MONOGRAFIAS DE GRADUAÇÃO                  356
MONOGRAFIAS DE ESPECIALIZAÇÃO           509
TOTAL                                                        16732
 
EMPRÉSTIMO
ESPECIFICAÇÃO                               TOT.ANUAL
LIVROS                                                   26472
PERIÓDICOS                                             182
MULTIMEIOS                                            27
TESES                                                      408
MONOGRAFIAS DE GRADUAÇÃO             615
MONOGRAFIAS DE ESPECIALIZAÇÃO     1142
NORMAS UFPR                                         785
TOTAL                                                   29361
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos de Informática
O prédio todo do Setor de Ciências Sociais Aplicadas dispõe de acesso wireless à internet.
Computadores conectados à internet na sala da Coordenação e na Secretaria.
Impressora multi-funcional na Secretaria.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outras Informações
O Programa dispõe de:
 
- 2 salas de aula
- 1 sala de alunos com computadores conectados à internet.
- 1 sala para Coordenação
- 1 sala para Secretaria
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividades Complementares (Atividades dos Docentes fora do âmbito do Programa)
Todos os docentes do programa são fortemente engajados em atividades fora do âmbito do programa. O primeiro destaque é para a participação 
nos cursos de graduação da UFPR. Vários membros do colegiado orientam trabalhos de iniciação científica, dispõem de projetos de monitoria com 
alunos dos últimos anos da graduação, são membros de colegiados de cursos de graduação, temos um professor tutor do PET, um chefe de 
departamento, uma vice-diretora de setor, presidentes de conselhos setoriais de pesquisa, extensão e relações internacionais (intercâmbio 
internacional, AUGM e Ciência sem Fronteiras).
O segundo destaque são as atividades de pesquisa e extensão universitária que nosso corpo docente mantém em parceria com órgãos 
governamentais e autarquias. Nossa rede de instituições parceiras compreende: ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial), ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), APEX-Brasil (Agência brasileira de promoção de exportação e investimentos), BNDES (Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social), CGEE (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos), IBQP (Instituto Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade), IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), OCDE 
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) e SEBRAE.
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Trabalhos em Preparação (Produção Bibliográfica, Té cnica e Artística relevante e de longa duração)
Nosso corpo docente apresenta uma grande quantidade de produção científica em andamento, assim como uma grande quantidade de artigos 
submetidos a periódicos nacionais e internacionais aguardando pareceres, bem como livros e capítulos de livros no prelo. Uma das dificuldades que 
temos encontrado é a organização e publicidade deste trabalho em andamento. Neste sentido, temos trabalhado para o lançamento (segundo 
semestre de 2012) da série dos textos de discussão do programa, que serão publicados em nosso sítio eletrônico e apresentados pelos docentes (e 
discentes) nas séries de seminários e workshops do programa.
 
 
 
 
Intercâmbios Institucionais (Atividades Conjuntas e  Sistemáticas do Programa com seus Congêneres)
Uma meta do programa é que pelo menos 50% de nossos doutorandos faça estágio (doutorado sanduíche) em universidades estrangeiras. A 
disponibilidade e o interesse dos candidatos para realizar tal estágio no exterior é um item avaliado em nossas entrevistas de seleção. Temos 
trabalhado em um conjunto de parcerias com instituições estrangeiras para viabilizar tais estágios.
Temos também buscado parcerias nacionais para intercâmbios institucionais. Neste sentido temos trabalhado em duas frentes. Com o objetivo de 
fortalecer nossa linha de pesquisa TECNOLOGIA, REGULAÇÃO E SOCIEDADE (TRS), estamos avançando em um convênio com o Programa de 
Pós-graduação em Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Já no caso de nossa linha de pesquisa ECONOMIA POLÍTICA DO ESTADO 
NACIONAL E DA GOVERNANÇA GLOBAL (EPENGG), temos iniciado recentemente uma discussão com vistas à cooperação com o Programa de 
Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento da UFRJ.
 
 
 
Auto Avaliação - Em quais pontos o programa precisa  melhorar
O programa teve seu APCN aceito na 124a Reunião CTC/ES, dia 28/02/2011-01/03/2012 e iniciou suas atividades em agosto de 2011. O primeiro 
semestre de funcionamento do programa (segundo semestre de 2012) não pode fornecer um diagnóstico preciso de nossas deficiências, mas já 
sinaliza alguns pontos nos quais precisaremos focar com especial atenção. 
O primeiro ponto diz respeito ao grande desafio que é lidar com um programa de pós-graduação stricto senso multidisciplinar. Foi observado na 
primeira seleção, realizada ao final do primeiro semestre de 2011, que muitos dos candidatos ao programa tinham uma ideia equivocada dos nossos 
objetivos. Vários deles nos procuravam por achar que nosso programa, por ser interdisciplinar, seria mais ‘flexível’ em termos de exigências 
acadêmicas que os demais programas disciplinares da UFPR, inclusive para o ingresso. Outro problema no mesmo sentido foi a quantidade de 
projetos disciplinares submetidos para a seleção. Estamos trabalhando fortemente para lidar com este problema de assimetria de informação. Nosso 
sítio eletrônico é atualizado sistematicamente e dispõe de todas as informações necessárias para o público: regimentos, calendários, disciplinas, 
ementas, objetivos do programa, público alvo, informação dos docentes e discentes, etc. Adicionalmente, estamos trabalhando com a proposta de 
ofertarmos uma disciplina isolada só para o público externo (ainda não há deliberação do colegiado), de modo que os potenciais candidatos tenham 
maior clareza do que buscamos em nosso programa.
O segundo ponto diz respeito ao fato dos próprios docentes do programa - na grande maioria envolvidos em projetos de pesquisas interdisciplinares, 
mas historicamente vinculados a programas disciplinares - lidar com esta nova situação, dentro de uma instituição com tradição disciplinar e 
departamental. Neste sentido, temos feito o esforço de trazer coordenadores e membros de programas de pós-graduação interdisciplinares já 
consolidados no país para nos reportar um pouco de suas experiências para lidar com tais desafios, seus processos de aprendizados, erros, 
acertos, etc. Desde a nossa abertura recebemos a visita de dois professores do Programa de Pós-graduação em Política Científica e Tecnológica da 
Unicamp e estamos agendando a vinda de colegas ligados a outros programas. Adicionalmente, cabe destacar que a distribuição do exemplar do 
livro INTERDISCIPLINARIDADE EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA & INOVAÇÃO pela Capes, em seu OFF.CAA 153-24/2011/CAA IV/CGDAA/DAV de 
25/11/2011 foi de grande relevância para os programas de pós-graduação interdisciplinar, pois fornece muitos elementos para discussão e reflexão 
sobre a área.
Em terceiro lugar, um ponto a ser fortalecido no programa é sua inserção internacional. Esta é a principal prioridade do programa no que diz respeito 
à constituição de grupos de pesquisa e qualidade da produção científica. Nosso programa tem incentivado que nossos docentes saiam do país para 
períodos de estágio pós-doutoral. Também temos orientado que nossos docentes e discentes submetam seus trabalhos para congressos 
internacionais, de modo a aumentarem suas redes de colaboração internacional.
 
 
 
 
Auto Avaliação - Pontos Fortes do Programa 
Nossos principais pontos fortes são: 
(1)A qualidade do corpo docente: uma parte significativa dos nossos docentes obteve título de doutorado em instituições estrangeiras, de modo que 
já dispõem de alguma rede de pesquisadores colaboradores no exterior. Daqueles que obtiveram seus títulos no país, maioria ou fez doutorado-
sanduíche ou pós-doutorado no exterior.
(2)A produção científica (aspecto quantitativo): nosso corpo docente apresenta desempenho satisfatório de produção acadêmica. Até mesmo os 
recém-doutores já dispõem de uma quantidade considerável de publicações de artigos científicos, capítulos de livros e livros, de modo que nossa 
expectativa é que consigamos aumentar o número de bolsistas de produtividade em pesquisa CNPq dentro do triênio 2012-2014. 
(3)Infraestrutura: O programa dispõe de instalações físicas bem equipadas para a coordenação do programa; gabinete do coordenador; sala de 
permanência dos alunos com 8 PC’s ligados à rede de internet à cabo e rede wireless para o caso dos alunos que portarem seus notebook 
pessoais; gabinete de permanência exclusivo para professores de outros campi da universidade que venham ministrar aula ou orientar no campus 
do Jd. Botânico; sala de reuniões do colegiado do programa, além dos itens descritos na seção dedicada à descrição da infraestrutura do programa.
(4)Alunos: ainda não é possível ter completa clareza do desempenho do corpo discente, dado que em dezembro de 2011 tínhamos apenas um 
semestre de funcionamento. Contudo, a grande quantidade de candidatos ao nosso programa (em torno de 100 candidatos por seleção) está 
possibilitando que façamos um processo seletivo bastante criterioso, selecionando alunos que submeteram excelentes projetos de pesquisa (análise 
‘duplo-cego’ dos projetos), além de alguns deles já apresentarem experiência anterior em pesquisa na graduação (iniciação científica e PET).
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Ensino a Distância
Não.
 
Outras Informações
Gostaríamos de utilizar este espaço para justificar algumas modificações ocorridas em nosso corpo docente, desde a aprovação de nosso APCN, 
em 28/02/2012, e 31/12/2011. 
[1] A primeira modificação ocorreu com a saída da docente Profª Drª Danielly Silva Ramos Becard do quadro de docentes do programa. A docente 
foi aprovada em concurso público para o Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília – UnB em meados de 2011 e se transferiu 
da UFPR para a UNB.
[2] A segunda modificação ocorreu com o ingresso do Prof. Dr. Marcos Paulo Fuck. Em 2011 o docente foi aprovado em concurso público da UFPR 
e, assim que tomou posse de seu cargo na instituição, solicitou seu ingresso ao colegiado do curso. Tendo como base os critérios de entrada e 
permanência no programa, conforme regimentado por nosso estatuto, o colegiado do curso aprovou o ingresso do docente na condição de professor 
permanente.
[3] A terceira modificação ocorreu com a transferência da Profª Drª Vera Karam de Chueiri do quadro de docentes permanentes para o quadro de 
docentes colaboradores do Programa de Políticas Públicas. A docente é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito da 
UFPR (conceito Capes 6). O pedido da transferência partiu do colegiado do Programa de Direito da UFPR, que a partir de informações coletadas 
junto à comissão de avaliação da Capes, área de Direito, julgou necessário tal medida. Tal medida não prejudicou em nada a colaboração que a 
Profª Vera vem prestando ao nosso programa em termos de docência, pesquisa e orientação. 
[4] A quarta modificação foi a transferência do Prof. Fabiano Abranches Silva Dalto do quadro de docentes colaboradores para o quadro de docentes 
permanentes. Ao longo do ano de 2011 o docente mostrou um nível de engajamento e participação muito superior àquele que havia inicialmente 
sugerido quando da sondagem para a construção da proposta de constituição do curso (elaboração do APCN).  
Tais modificações não alteraram a razão entre docentes permanentes e colaboradores do programa, também não trouxeram implicações em termos 
de variações na quantidade e na qualidade da produção dos docentes permanentes. 
[5] Em julho de 2011 efetuamos a primeira seleção para o corpo discente do programa. Na ocasião foram selecionados três doutorandos e sete 
mestrandos. Em novembro de 2011 efetuamos uma seleção complementar na qual ingressaram mais dois doutorandos e cinco mestrandos. Nossos 
próximos processos seletivos serão sempre realizados nos meses de outubro e novembro de cada ano, de forma a anualizar o calendário de 
ingresso dos alunos do programa.
[6] Embora as atividades do programa tenham sido iniciadas em agosto de 2011, reportamos neste relatório a carga horária anual dos docentes na 
graduação.
[7] A carga horária anual de orientação dos docentes nas disciplinas de monografia e TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) não foram 
computadas no total de horas reportadas no item Carga Horária Anual no Cadastro do Docente.
 
 
 
 
Críticas/Sugestões
Críticas e sugestões sobre o aplicativo Coleta de D ados

Críticas e sugestões sobre a Avaliação

Produções mais Relevantes
Produções Bibliográficas
Nome da produção Autor
Marxismo como ciência social Adriano Nervo Codato

Nanotechnology and the Developing World: Will Nanotechnology 
Overcome Poverty or Widen Disparities?

Noela Invernizzi

Hannah Arendt como pensadora da comunidade Andre de Macedo Duarte

Os fluxos de IDE no Brasil nos anos 1990: uma revisão de literatura à 
luz das transformações em curso

Nilson Maciel de Paula

Marx e seu legado para a teoria contemporânea do Estado capitalista Renato Monseff Perissinotto

Solidariedade:
Até o presente mometno não há colaboração do programa com outros programas de pósgraduação brasileiros, situados em regiões menos 
desenvolvidas do país e/ou voltados para novos rumos na pesquisa, embora tenhamos recebido sondagens de IES do interior do Paraná nesse 
sentido.
 
 
Nucleação:
Não temos até o momento nenhuma tese de doutorado defendida. A previsão é que nossos primeiros doutorandos venham a defender suas teses à 
partir de junho de 2015.
 
Visibilidade:
Temos um sítio eletrônico (www.politicaspublicas.ufpr.br) , que é atualizado sistematicamente e recebe, em média, a visita de mais de 300 IP’s (ou 
350 visualizações) diferentes por dia (já obtivemos mais de 1.200 visitas em um único dia). Cabe ressaltar que tais números foram obtidos sem que 
tenhamos feito qualquer divulgação nacional do nosso programa. A ideia é que a partir do segundo semestre de 2012 nossa divulgação seja feita 
nacionalmente via cartazes e páginas de divulgação nos periódicos da UFPR, distribuídos nacional e internacionalmente.
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