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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

POLÍTICAS PÚBLICAS, REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2013 

 
 
 
 Aos vinte e cinco de janeiro de dois mil e treze, às 14 h 40 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 da Profª Noela Invernizzi, teve início a 14ª 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: 

 

 Noela Invernizzi 

 Fabiano Abranches Silva Dalto 

 Victor Pelaez Alvarez 

 Nilson M. de Paula 

 Lívia Maria dos Santos 

 Danielle Cristina Guizzo (Caroline da Rocha Franco) 

 Huáscar Pessali 

 Alexsandro Eugênio Pereira 

 Marcos Paulo Fuck 

 
 
A reunião teve como pauta os seguintes itens: 

 
1. Informes 

 

2. Aprovação da ata da 13ª reunião ordinária do colegiado 

 

3. Aprovação da ata da 8ª reunião extraordinária do colegiado 

 

4. Aprovação do calendário acadêmico 2013, relator prof. Fabiano 

 

5. Composição de banca de qualificação, relatora profª noela 
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No primeiro item da pauta, dedicado aos informes, foram dadas as seguintes informações: 

 
1. Em reunião com o Prof. Edilson, Coordenador da Pós-Graduação, este informou que 

as bolsas Reuni se transformam em bolsas Capes Demanda Social.  

Porém, também informou que a distribuição de bolsas, entre os Programas da UFPR, 

irá ficar como está, não podendo haver remanejamento.  

Entretanto, as universidades estão solicitando à CAPES, autonomia para fazer uma 

redistribuição. Dessa forma, o PPPP não terá novas bolsas no início do ano letivo. 

Três bolsas de mestrado, já existentes, serão liberadas somente no mês de Julho de 

2013.  

 
2. Existem editais abertos pela Fundação Araucária para fortalecimento dos Programas 

de Pós-Graduação. Edital Universal e bolsistas produtividade. 

 
3. As propostas para os editais para financiamento de eventos serão avaliados pelo 

Comitê de Pesquisa da UFPR, do qual o Prof. Huáscar faz parte. 

 
4. Foram contemplados com bolsas produtividade os professores Luiz Alberto Esteves e 

Huáscar Fialho Pessali. 

 

5. Após a aprovação do Calendário Acadêmico, serão definidas as ofertas de 

disciplinas, com pelo menos uma optativa. 

 

6. Poderá haver a possibilidade da disciplina, Política Pública Social e a 

Institucionalização da Solidariedade Política, a ser ministrada pela pós-doutoranda 

Samira Kauchakje, ser ofertada juntamente com o curso de Ciência Política, no 1º 

bimestre de 2013. 

 

7. O Prof. Huáscar irá iniciar a confecção do calendário de Seminários 2013, sendo que 

a proposta será relatada na próxima reunião do colegiado. 

 

8. Os docentes Vera Karam de Chueiri e Eneida Desiree Salgado justificaram a 

ausência na reunião. 

 

9. A representante dos alunos de mestrado, Caroline da Rocha Franco, justificou a 

ausência na reunião e comunicou que a mestranda Danielle Cristina Guizzo irá 

substituí-la. 
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No segundo item da pauta, a Profª Noela solicitou que fossem feitas as seguintes alterações 

na ata da 13ª Reunião Ordinária do Colegiado: 

 No quarto item da pauta, que seja citado o artigo 105, da Resolução 37/97-CEPE, 

que regimenta os cursos de graduação da UFPR 

 No sexto item da pauta, que seja citado que o edital a ser divulgado é do Processo 

Seletivo 2014. 

 No décimo item da pauta, deixar explícito que o treinamento a ser realizado é sobre o 

acervo da biblioteca. 

Após as alterações realizadas, a ata da 13ª Reunião Ordinária do Colegiado, foi aprovada por 

unanimidade. 

 
 No terceiro item da pauta, a ata da 8ª Reunião Extraordinária do Colegiado foi aprovada por 

unanimidade. 

 
 No quarto item da pauta, o relator, Prof. Fabiano, apresentou a proposta para o Calendário 

Acadêmico de 2013 e para o Calendário de Reuniões Ordinárias do Programa de Pós-Graduação em 

Políticas Públicas. Após algumas modificações solicitadas pelos presentes, os calendários, em 

anexo, foram aprovados por unanimidade. 

  

 No quinto item da pauta, a relatora, Profª Noela, apresentou a proposta de composição de 

banca de qualificação para o curso de mestrado, sendo a seguinte: 

 Orientador / Co-orientador (se houver) 

 Um membro do Programa 

 Um membro externo ao Programa, não sendo necessariamente externo à UFPR. 

Após algumas intervenções e sugestões dos presentes, a proposta foi modificada para que a 

composição da banca seja a seguinte: 

 Orientador / Co-orientador (se houver) 

 Dois membros, podendo ser internos ou externos ao Programa. 

Após a modificação, a proposta foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 
 
 

  

 A reunião foi encerrada às 16 h, da qual, eu, Profª Noela Invernizzi, Vice-Coordenadora do 

Programa, lavrei a presente Ata, assinada por mim, em 25 de janeiro de 2013. 


