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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

POLÍTICAS PÚBLICAS, REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2013 

 
 Aos vinte e seis de março de dois mil e treze, às 14 h 35 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 16ª 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: 

 Huáscar Fialho Pessali 

 Victor Manoel Pelaez Alvarez 

 Alexsandro Eugênio Pereira 

 Fabiano Abranches Silva Dalto 

 Caroline da Rocha Franco (representante dos alunos de mestrado) 

 Lívia Maria dos Santos (representante dos alunos de doutorado) 

 Marcos Paulo Fuck 

 Luiz Alberto Esteves 

 Noela Invernizzi 

 
A reunião teve como pauta os seguintes itens: 

 
1. APROVAÇÃO DA ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

2. INFORMES 

 Projeto Fda 2013 

 Bolsas Adicionais (01 de Mestrado e 01 de Doutorado) 

 Qualis 2011 e calendário 

3. ANÁLISE E AVALIAÇÃO AO FINAL DOS CICLOS DE SEMINÁRIOS DE QUALIFICAÇÕES 

4. PRORROGAÇÃO DE PÓS-DOC DE MARCO ANTONIO PEREIRA QUEROL, RELATOR PROF. FARIA 

5. INCLUSÃO DE NOVAS DISCIPLINAS NO CURRÍCULO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

POLÍTICAS PÚBLICAS: 

 Tópicos Especiais em Relações Internacionais II – Prof. Alexsandro 

 Estudo de Elites Políticas: Questões de Teoria e Método – Prof. Codato 

6. DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO 

7. REGRAS PARA MATRÍCULAS EM DISCIPLINAS ISOLADAS 

8. PEDIDO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTE – PROF. FARLEY NOBRE (DAGA), RELATOR 

PROF. MARCOS PAULO FUCK 

9. COOPERAÇÃO 4P-UNILA 

10. AULA INAUGURAL 2013 
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Foi solicitada pelo Prof. Alexsandro, a seguinte inclusão de pauta: 
 

11. REFORMULAÇÃO PARCIAL DA DISCIPLINA “ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS” 

 
Foi solicitada pela representante dos alunos de doutorado, Livia Maria dos Santos, a seguinte 

inclusão de pauta: 
 

12. ALTERAÇÃO NO LIMITE DE CRÉDITOS A SEREM CURSADOS FORA DO PROGRAMA PELOS 

ALUNOS DE DOUTORADO 

 
Foi solicitada pelo Prof. Huáscar, a seguinte inclusão de pauta: 
 

13. FORMALIZAÇÃO DOS ORIENTADORES DOS ALUNOS DE MESTRADO E DOUTORADO 

 
 
 
No primeiro item da pauta, a ata da 15ª Reunião Ordinária do Colegiado foi aprovada por 

unanimidade. 
 
 
No segundo item da pauta, dedicado aos informes, foram dadas as seguintes informações: 
 

 Os docentes Nilson Maciel de Paula e Eneida Desiree Salgado justificaram a ausência na 

reunião. 

 A Coordenação relatou que o Projeto FDA 2013 será realizado basicamente nos mesmos 

moldes do realizado em 2012. 

 A Coordenação informou que foram recebidas duas bolsas adicionais, sendo uma de 

mestrado e uma de doutorado, que serão distribuídas pela Comissão de Bolsas. As duas bolsas 

Reuni, que foram devolvidas em 2011, foram incorporadas pela Capes, porém ainda existe a 

possibilidade de retornarem ao Programa no mês de maio deste ano. 

 A Coordenação solicitou aos professores que sejam verificadas, no início do mês de Abril, 

inconsistências no Qualis. 

 
 

 O terceiro item foi retirado da pauta. 

  

 

 O quarto item foi retirado da pauta. 

 

 

 No quinto item da pauta, a proposta de inclusão das disciplinas, “Tópicos Especiais em 

Relações Internacionais II – Prof. Alexsandro” e “Estudo de Elites Políticas: Questões de Teoria e 

Método – Prof. Codato”, no currículo do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, foi 

aprovada por unanimidade. 
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 No sexto item da pauta, foi apresentada pela Coordenação, a proposta de alocação dos 

recursos provenientes das inscrições no Processo Seletivo 2013, em anexo. A proposta foi aprovada 

por unanimidade, sendo que a mesma será publicada na webpage do Programa, na área da Intranet. 

 
 

 No sétimo item da pauta, foi apresentada pela Coordenação, a proposta do regulamento para 

a aceitação de matrículas de alunos em disciplinas isoladas (em anexo). Foi definido que a oferta de 

vagas destinadas aos alunos regulares será igual à demanda dos mesmos e após o recebimento das 

solicitações de matrículas em disciplinas isoladas, serão enviados aos professores a lista de 

candidatos e a cota destinada aos mesmos. O regulamento será publicado na webpage do Programa. 

A proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 O oitavo item foi retirado da pauta. 

 

 

No nono item da pauta, foi informado pela Coordenação, a proposta de cooperação entre o 

Programa e a Unila, sendo que foi sugerido que seja dado apoio em grupos de pesquisa e 

seminários, bem como seja informado no APCN que o Programa dá suporte à Unila. A proposta foi 

aprovada por unanimidade. 

 
 
No décimo item da pauta, foi sugerido pelo Prof. Marcos Paulo Fuck, que a Profª Keila seja a 

palestrante da aula inaugural (Aula Magna) do Programa e que a data mais provável seja ou no dia 

22 ou no dia 26 de abril de 2013, sendo que a recepção aos novos alunos seja realizada na mesma 

data. 

 

 

 No décimo-primeiro item da pauta, o Prof. Alexsandro apresentou a proposta de que a 

disciplina “Análise de Políticas Públicas” seja reformulada parcialmente com a finalidade de tornar-se 

menos teórica. A proposta apresentada consistiu em montar um calendário de atividades com 12 

(doze) datas, em anexo, onde serão substituídos os seminários de textos complementares, 

apresentados pelos alunos, por palestras de professores do Programa, que poderão ter também a 

finalidade de subsidiar dissertações e teses. A proposta foi aprovada por unanimidade. 
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 No décimo-segundo item da pauta, a representante dos alunos de doutorado, Livia Maria dos 

Santos, solicitou que o limite de créditos a serem cursados pelos doutorandos fora do Programa seja 

alterado para um número maior que o atual. Diante do exposto pela representante, a Coordenação 

informou que, no momento, esta alteração não será viável devido ao pequeno número de alunos 

matriculados no Programa e a consequente pequena demanda de disciplinas a serem ofertadas pelos 

professores, prejudicando o preenchimento da carga horária dos mesmos junto ao Departamento ao 

qual estão vinculados. A Coordenação, porém não descartou a possibilidade de discutir o tema 

posteriormente. 

  

 

 No décimo-terceiro item da pauta, o Prof. Huáscar apresentou a proposta de formalização dos 

orientadores dos alunos de mestrado e doutorado através de um formulário (em anexo) a ser 

preenchido na Secretaria. A proposta foi aprovada por unanimidade. 

  

 

 A reunião foi encerrada às 16:50, da qual, eu, Prof. Luiz Alberto Esteves, Coordenador do 

Programa, lavrei a presente Ata, assinada por mim, em 26 de março de 2013. 


