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ATA DA 11a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 

2012 
 
 

Aos vinte de abril de dois mil e doze às 14 h 20 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 11ª 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: 
 

 Marco Antonio Ribas Cavalieri 

 Luiz Alberto Esteves 

 Noela Invernizzi 

 Nilson M. de Paula 

 Huáscar Pessali 

 Aline Zeli Venturi 

 Lívia Maria dos Santos 

 Iara Vigo de Lima 

 Victor Pelaez Alvarez 

 Marcos Paulo Fuck 

 Wellington Pereira 
 

A reunião teve como pauta os itens abaixo: 
 

1. Informes 
2. Aprovação da Ata da 10ª Reunião Ordinária 
3. Coleta Capes 2011 – Resultados dos Relatórios 
4. Inclusão de Novas Disciplinas no Programa de Pós-Graduação em 

Políticas Públicas 
5. Solicitação de Pós-Doutorado – Samira Kauchakje – Relatora Profª 

Noela 
6. Critérios para Avaliação de tese – Relatora Profª Noela 
7. Proposta de Ajuste do Ementário de Disciplinas – Relator Prof. Fabiano 
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No primeiro item da pauta, dedicado aos informes, foram dadas as seguintes 

informações: 
 
1) Anunciada pelos alunos presentes, a mudança na representação do corpo 

discente no curso de mestrado, saindo a titular, Danielle Cristina Guizzo, 
sendo substituída por Caroline da Rocha Franco, mantendo a suplente, 
Aline Zeli Venturi. Na representação do corpo discente do curso de 
doutorado, permanece como titular, Wellington da Silva Pereira, saindo a 
suplente, Adriana Lucinda de Oliveira, sendo substituída por Livia Maria 
dos Santos. 
 

2) Informado aos presentes, pela Coordenação, que foram incluídos links no 
site do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, onde estão 
disponíveis os seguintes documentos: 

 

 Relatórios de Conferência – Avaliação Capes 2011 

 Relatórios de Consolidação – Avaliação Capes 2011 

 Documento de Área – Avaliação Interdisciplinar 

 Índice de Produtividade – Simulação 2011 

 Atas de Reunião do Colegiado 

 Formulário Projeto FDA 2012 

 Relato da Proposta de Planejamento do PROAP 

 Planilha de Controle de Verbas do PROAP 
 

3) Informado que haverá reunião do Departamento de Economia, onde será 
deliberado a respeito de 02 (duas) vagas de docente (DE) que foram 
abertas. 
 

4) Foram justificadas as ausências dos professores Fabiano Abranches Silva 
Dalto e Eneida Desiree Salgado. 

 

5) Foi retirado de pauta o item 07 (sete), devido à ausência do relator. 
 

6) Todos os docentes que tiverem novas publicações, informar ao Prof. 
Huáscar ou à Secretaria. 

 
 
 
 
No segundo item da pauta, a Ata da 10ª Reunião Ordinária foi aprovada por 

unanimidade. 
 
 
 
 
 

http://fabianodalto.weebly.com/
http://fabianodalto.weebly.com/
http://www.ninc.com.br/coordenacao-detail.php?id_coordenador=2
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No terceiro item da pauta, foram feitos comentários, pelo Coordenador, Prof. 

Luiz Esteves, a respeito dos resultados dos relatórios gerados através do Sistema 
Coleta Capes 2011. 

Foi salientado sobre os benefícios dos relatórios, pois através dos mesmos 
pode-se obter um diagnóstico do Programa em 2011 e verificar os itens mais 
importantes a serem considerados quando somos avaliados. 

Foram informados quais os critérios utilizados para realizar mudanças no 
quadro permanente do Programa, fazendo com que alguns docentes que figuravam 
como colaboradores no cadastro do Sistema Coleta, passam-se a figurar como 
permanentes. Os critérios utilizados foram os seguintes: que o docente estivesse 
dando aula, publicando, fosse responsável por algum projeto e que fosse exclusivo 
do Programa. Sendo assim, os professores Marcos Paulo Fuck e Fabiano 
Abranches Silva Dalto passaram de colaboradores para o quadro permanente do 
Programa. Esta ação se justifica devido à porcentagem de colaboradores do 
Programa estar acima de 35% do quadro total, sendo necessário fazer os 
remanejamentos para ficar abaixo dos 25%, que é mais próximo do ideal. 

 
No quarto item da pauta, foi colocada em votação, a inclusão das disciplinas 

Estado e Instituições Democráticas, ofertada pela Profª Eneida Desiree Salgado, 
Economia Política do Poder e Controle Social, Economia Política do Poder e 
Políticas Públicas e Epistemologia, Metodologia e Interdisciplinaridade, ofertadas 
pelo Prof. José Henrique de Faria, Teoria Política I, ofertada pelo Prof. Adriano 
Nervo Codato e Teoria Geral do Direito Constitucional, ofertada pela Profª Vera 
Karam de Chueiri.  

A proposta de inclusão das disciplinas, acima citadas, no currículo do 
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas foi aprovada por unanimidade. 

 
No quinto item da pauta, a relatora, Profª Noela Invernizzi, apresentou o 

parecer, em anexo, sobre a solicitação de pós-doutorado de Samira Kauchakje.  
O relato foi aprovado por unanimidade, destacando que a prioridade da pós-

doutoranda será o projeto de pesquisa a ser realizado, sendo que as demais 
atividades, como assistir aulas e ofertar disciplinas, não são compulsórias. 

 
No sexto item da pauta, a relatora, Profª Noela Invernizzi, iniciou a 

apresentação das sugestões de modificação das normas internas do Programa, 
porém devido à complexidade do tema e extensão do texto, além do horário 
avançado, foi feito um encaminhamento pelo Coordenador, Prof. Luiz Esteves, que 
este tema seja retirado de pauta, sendo que a Profª Noela ficará responsável em 
repassar o texto para professores e alunos e captar informações e sugestões a 
respeito do mesmo, para serem discutidas na próxima reunião. 

O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 
 
A reunião foi encerrada às 17 h 07 min, da qual, eu, Prof. Luiz Alberto 

Esteves, Coordenador do Programa, lavrei a presente Ata, assinada por mim, em 20 
de abril de 2012. 

http://fabianodalto.weebly.com/
http://fabianodalto.weebly.com/

