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ATA DA 10a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2013 
 

Aos dezessete de maio de dois mil e treze às 16 h 15 min, 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 10ª 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 

 Victor Manoel Pelaez Alvarez 

 Lívia Maria dos Santos (Representante dos alunos do curso de doutorado) 

 Caroline da Rocha Franco (Representante dos alunos do curso de mestrado) 

 Walter Tadahiro Shima 

 Nilson Maciel de Paula 

 Marcos Paulo Fuck 

 Huáscar Fialho Pessali 

 Fabiano Abranches Silva Dalto 
 
 
A docente Vera Karam de Chueiri justificou a sua ausência na reunião. 

 
A reunião teve como pauta o item abaixo: 
 

1. Critérios para qualificações 
 
No primeiro item da pauta, após considerações, impressões, críticas e sugestões dos 

presentes com relação ao formato e conteúdo dos Seminários de Qualificação de dissertações, 
foi apresentada a proposta pelo Prof. Victor Pelaez de que, ao final do primeiro ano do curso, 
após a conclusão da disciplina Metodologia de Pesquisa, seja realizada a qualificação do 
Projeto de Dissertação, com banca constituída por três membros do Programa. A turma que 
ingressou em 2012 terá prazo até o dia 30 de junho para realizar o exame de qualificação. Na 
sequência, como parte das atividades da disciplina Seminários de Dissertação, os mestrandos 
deverão realizar uma apresentação pública dos avanços de pesquisa até o 18º mês do curso, 
sendo o conceito dessa disciplina obtido pela média da nota atribuída pelo professor da 
disciplina e por um debatedor da apresentação pública realizada.  

A proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos presentes. 
 
 
A reunião foi encerrada às 17 h 50 min, da qual, eu, Prof. Luiz Alberto Esteves, 

Coordenador do Programa, lavrei a presente Ata, assinada por mim, em 17 de maio de 2013. 
 

 


