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ATA DA 12a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2012 
 
 

Aos dezoito de maio de dois mil e doze às 14 h 25 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 12ª 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 

 Fabiano Abranches Silva Dalto 

 Marcos Paulo Fuck 

 Caroline da Rocha Franco 

 Lívia Maria dos Santos 

 Nilson M. de Paula 

 Huáscar Pessali 

 Marco Antonio Ribas Cavalieri 

 Victor Pelaez Alvarez 

 Noela Invernizzi 
 

 
A reunião teve como pauta os itens abaixo: 
 

1. Informes 
2. Aprovação da Ata da 11ª Reunião Ordinária 
3. Greve na UFPR 
4. Proposta de Ajuste do Ementário de Disciplinas – Relator Prof. Fabiano 
5. Equivalência de disciplinas da aluna Adriana Lucinda – Relator Prof. 

Fabiano 
 

 
 
Foi solicitada, pelo Prof. Marcos Paulo Fuck a inclusão do seguinte item de 

pauta: 

 

6. Convênio com a Unicamp e UBA – Universidad de Buenos Aires. 
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No primeiro item da pauta, dedicado aos informes, foram dadas as seguintes 

informações: 
 
a) Foram feitos comentários pelo Prof. Fabiano sobre a greve na UFPR e o 

fórum de discussões de pós-graduandos. 
 

b) Informado aos presentes, pela Coordenação, que o Projeto FDA foi 
aprovado, sendo que foram realizados alguns ajustes pela Profª Noela. 

 
c) Foi justificada a ausência, em determinados dias, do secretário do 

Programa, devido à necessidade de ir pessoalmente à PRPPG resolver 
demandas que não estavam sendo possíveis por telefone ou e-mail. 
 

d) Informado aos presentes, pela Coordenação, que o resultado do pedido 
de bolsas adicionais do Reuni deve ser conhecido no mês de Junho/2012. 

 

e) Foi solicitado aos professores que confeccionem a lista de livros a serem 
comprados por ordem de prioridade. 

 

f) Foi solicitado aos alunos que também façam uma lista de livros para ser 
analisada e verificada a possibilidade de compra. 

 

g) Os docentes Vera Karam de Chueiri, José Henrique de Faria, Fabio Doria 
Scatolin, Eneida Desiree Salgado e Alexsandro Eugenio Pereira, 
justificaram a ausência na reunião. 
 

 
No segundo item da pauta, a Ata da 11ª Reunião Ordinária foi aprovada por 

unanimidade. 
 
O terceiro item da pauta, por sugestão do Prof. Huáscar, foi pedido que fosse 

remanejado para o final da reunião, devido à complexidade do tema a ser discutido, 
tornando-se então o sexto item de pauta. A sugestão foi colocada em votação e 
aprovada por unanimidade. 

 
No terceiro item da pauta, que originariamente seria o quarto, o relator, Prof. 

Fabiano, mostrou aos presentes a listagem das disciplinas atuais, oriundas do 
APCN, sugerindo que se faça um ajuste para “enxugar” o atual currículo do 
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas a ser divulgado na página web. 
Foi discutido quais seriam as disciplinas ofertadas que deveriam sair e quais seriam 
mantidas nos anos de 2012 e 2013. A proposta foi colocada em votação e aprovada 
por unanimidade. 
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No quarto item da pauta, que originariamente seria o quinto, o relator, Prof. 

Fabiano, leu o parecer do pedido de convalidação de 02 (duas) disciplinas da aluna 
de doutorado Adriana Lucinda, sendo favorável que se convalide o máximo de 04 
(quatro) créditos das disciplinas requeridas, conforme critérios estabelecidos pelo 
colegiado. 

A coordenação deu um encaminhamento que o máximo de créditos a serem 
convalidados, no curso de doutorado, de disciplinas cursadas em outros programas, 
será 04 (quatro), desde que não tenham sido computados no curso de mestrado. 

O parecer foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 
 
No quinto item da pauta, que originariamente seria o sexto, foi relatada pelo 

Prof. Marcos Paulo Fuck, a possibilidade do Programa de Pós-Graduação em 
Políticas Públicas, participar do Convênio DPCT-UBA, possibilitando missões de 
trabalho para professores participantes do Programa na Argentina. 

Foi dado um encaminhamento pela coordenação perguntando se o colegiado 
aprova e tem interesse. No caso de interesse e aprovação do colegiado, quais 
professores teriam interesse e quais seriam os planos de trabalho. 

A proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 
 
No sexto item da pauta, que originariamente seria o terceiro, foi colocada em 

discussão a greve na UFPR. Foi informado que as assembleias estavam lotadas, 33 
(trinta e três) universidades já estavam com suas atividades paralisadas, incluindo a 
UnB-Universidade de Brasília. A UFF-Universidade Federal Fluminense entraria em 
greve à partir de segunda-feira, dia 21 de maio de 2012 e a tendência é a UFPR 
deliberar pela greve. 

Diante do exposto, o colegiado sugeriu que as atividades fossem suspensas 
na semana de 21 a 25 de maio de 2012, excetuando-se o Seminário do dia 25 de 
maio, que está mantido, visto que será ministrado pelo Prof. Dr. Fernando Ferrari 
(PPGE-UFRGS), que é externo à UFPR e já está com todas as despesas de 
deslocamento pagas, sendo que o pedido de liberação será solicitado ao comitê de 
ética do comando de greve. 

A Coordenação deu o encaminhamento de que serão paralisadas as 
atividades na semana de 21 a 25 de maio, excetuando-se o Seminário do dia 25 de 
maio, sendo que será aguardado o resultado da Assembleia do dia 28 de maio, a ser 
realizada em Brasília, para ser definida uma data para ser realizada uma reunião 
extraordinária do colegiado. 

A proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade, sendo que 
os representantes dos alunos de mestrado e doutorado presentes, abstiveram-se. 

 
 
A reunião foi encerrada às 17 h 18 min, da qual, eu, Prof. Luiz Alberto 

Esteves, Coordenador do Programa, lavrei a presente Ata, assinada por mim, em 18 
de maio de 2012. 


