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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2013 

 
 Aos dez de maio 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 do Prof. Luiz Alberto Esteves, teve 

início a 17ª 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: 

 Fabiano Abranches Silva Dalto 

 Noela Invernizzi 

 Victor Manoel Pelaez Alvarez 

 Huáscar Fialho Pessali 

 Walter Tadahiro Shima 

 Lívia Maria dos Santos (representante dos alunos de doutorado) 

 Caroline da Rocha Franco (representante dos alunos de mestrado) 

 Marcos Paulo Fuck 

 Luiz Alberto Esteves 

 Nilson Maciel de Paula 

 

A reunião teve como pauta os seguintes itens: 

 
1. APROVAÇÃO DA ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

 

2. APROVAÇÃO DA ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO 

 

3. INFORMES 

 

4. SOLICITAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO AO DOUTORADO – RICARDO DE CASTRO REBELLO 

 COMISSÃO DE SELEÇÃO - Solicitação de ingresso no curso no 2º bimestre 

 

5. SOLICITAÇÃO DE CANDIDATO AO DOUTORADO COM BOLSA PEC-PG - MARCO ANDRÉS GONZALÉZ CARANTÓN 

 COMISSÃO DE SELEÇÃO - Solicitação de ingresso no Programa 

 

6. ANÁLISE E AVALIAÇÃO AO FINAL DOS CICLOS DE SEMINÁRIOS DE QUALIFICAÇÕES – PONTO PARA DISCUSSÃO 

 

7. PRORROGAÇÃO DE PÓS-DOC DE MARCO ANTONIO PEREIRA QUEROL, RELATOR PROF. ESTEVES 

 

8. CONVALIDAÇÃO DE CRÉDITOS – DIEGO DE OLIVEIRA NOGUEIRA, RELATOR PROF. SHIMA 
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9. PARTICIPAÇÃO DO 4P NO PROGRAMA PAEC/OEA 2013 – PONTO PARA DISCUSSÃO 

 

10. EVENTO INTERNACIONAL (03 E 04 DE JUNHO), RELATORA PROFª NOELA 

 

11. SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO: 

 ROSSANDRA OLIVEIRA MACIEL (PASSAGENS) 

 LUDMILA ANDRZEJEWSKI CULPI (PASSAGENS E DIÁRIAS) 

 

12. SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE TESTE DE SUFICIÊNCIA, RELATORA PROFª NOELA 

 

 MESTRADO  

o THOMAZ TEODOROVICZ 

Dispensa de teste de suficiência em Inglês, devido à apresentação de Certificado TOEFL. 

o GLÁUCIA JULIÃO BERNARDO 

Dispensa de teste de suficiência em Inglês, devido à conclusão de bacharelado em letras-inglês na 

UFPR. 

 DOUTORADO 

o CARLOS EDUARDO DE ANDRADE LIMA DA ROCHA 

Dispensa de teste de suficiência em inglês devido à apresentação de Certificado de proficiência emitido 

pela UTFPR. 

o MICHELLE DE LARA FERRAZ 

Dispensa de testes de suficiência devido à apresentação de comprovantes de aprovação em exames de 

proficiência em Inglês, Espanhol e Francês. 

o DANIELLE CRISTINA GUIZZO ARCHELA 

Dispensa de teste de suficiência em outra língua estrangeira devido à apresentação de diploma de 

Espanhol 

o POLLYANNA RODRIGUES GONDIN 

Dispensa de teste de suficiência em inglês devido à apresentação de certificado emitido pela 

Universidade Federal de Uberlândia. 

 
 
 
No primeiro item da pauta, a ata da 16ª Reunião Ordinária do Colegiado foi aprovada por unanimidade. 
 
No segundo item da pauta, a ata da 9ª Reunião Extraordinária do Colegiado foi aprovada por 

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

 A representante do mestrado, Caroline da Rocha Franco, informou a mudança na representação do corpo 

discente no curso de mestrado, saindo a suplente, Aline Zeli Venturi, sendo substituída por Thomaz Teodorovicz. 

 A Coordenação informou que a solicitação de inclusão das disciplinas, listadas abaixo, aprovada na 16ª 

Reunião Ordinária do Colegiado, foi indeferida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPR. 

1. Tópicos Especiais em Relações Internacionais II – Prof. Alexsandro 

2. Estudo de Elites Políticas: Questões de Teoria e Método – Prof. Codato 
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 Informado pela Coordenação que este ano não haverá disponibilidade de bolsas adicionais através da 

Capes. Somente será possível receber nova bolsa se um aluno de doutorado realizar doutorado-sanduíche no 

exterior por no mínimo 09 (nove) meses, sendo uma nova bolsa para o Programa a cada aluno enviado. 

 Informado pelo Prof. Marcos Paulo Fuck que irá participar da Coordenação do GT do V Simpósio Nacional 

de Tecnologia e Sociedade, no período de 16 a 18 de outubro, na UTFPR, sendo que os trabalhos devem ser 

enviados até o mês de Junho. 

 Informado pelo Prof. Huáscar que irá participar do Fórum Nacional em Ciência Política, evento que 

ocorrerá no mês de Julho. 

 Solicitado pela Profª Noela que alunos e professores façam a confirmação da participação no churrasco de 

confraternização. 

 

 O quarto item foi retirado de pauta, devido ao não recebimento de solicitação formal do candidato 

aprovado ao doutorado, Ricardo de Castro Rebello. 

 

 No quinto item da pauta, o Prof. Marcos Paulo Fuck, integrante da Comissão de Seleção 2013, leu o 

parecer (em anexo), sendo favorável que o candidato efetue a matrícula no curso de doutorado em Políticas 

Públicas para o 2º bimestre de 2013, no período de 10 a 14 de Junho. O parecer foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade com a ressalva de que a matrícula do candidato seja realizada condicionada à 

apresentação da ata da defesa da dissertação. 

 

 No sexto item da pauta, após serem realizados debates sobre se os Seminários de Qualificação sejam 

abertos ou fechados ao público, foi deliberado que este tema será revisto em uma Reunião Extraordinária, a ser 

realizada no dia 17/05/2013, sexta-feira, às 16:00, onde serão definidos os critérios de qualificação. 

 

 No sétimo item da pauta, o relator, Prof. Luiz Alberto Esteves, leu o parecer informando aos presentes os 

motivos da solicitação de prorrogação do pós-doc do aluno Marco Antonio Pereira Querol e as seguintes 

informações: 

- O cronograma inicial de implementação do projeto tinha duração de 06 meses (agosto à dezembro de 2012) e o 

cronograma atual tem a duração de 36 meses. 

- O início da bolsa de pós-doutorado empresa Capes foi em 01/04/2013, com duração de 36 meses. 

O parecer do relator foi favorável à prorrogação.  

O parecer foi colocado em votação e aprovado por unanimidade pelos presentes. 

 

No oitavo item da pauta, o relator, Prof. Walter Shima, leu o parecer (em anexo), sendo favorável à 

convalidação de 04 (quatro) créditos, referentes às disciplinas cursadas no Programa de Pós-Graduação em 

Políticas Públicas da UEM, pelo aluno de mestrado, Diego de Oliveira Nogueira. O parecer foi colocado em 

votação e aprovado por unanimidade. 
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No nono item da pauta, a Coordenação sugeriu que o Programa não participe do PAEC/OEA 2013, devido 

à falta de transparência nos critérios de seleção final, que visivelmente desconsideraram o trabalho de avaliação 

realizado pelo Programa e a demanda relativa realizada aos Programas da UFPR em 2012.  Sendo que os 

critérios não mudaram no Edital 2013, foi sugerido pelo Prof. Fabiano que se encaminhe um documento 

informando que caso existam bolsas, o Programa irá aceitar, porém não realizará avaliação de candidatos. 

 

No décimo item da pauta, a Profª Noela repassou informações sobre o “Workshop Pesquisa e Pós-

Graduação em Políticas Públicas: Visando a Formação de Redes Internacionais”, destacando a importância da 

participação dos alunos como palestrantes. Solicitou também que o evento seja divulgado na webpage oficial do 

Programa. 

 

No décimo primeiro item da pauta, foi proposto que sejam pagas 03 (três) diárias às alunas solicitantes. A 

proposta foi colocada em votação, sendo aprovada por maioria, sendo 05 (cinco) votos a favor, 04 (quatro) 

contrários e (01) uma abstenção. 

Foi deliberado que à partir de agora, solicitações de auxílio-viagem de alunos que forem apresentar 

artigos em co-autoria com professores do Programa, receberão passagens e diárias (no máximo três) e 

solicitações de auxílio-viagem de alunos que forem apresentar artigos sem co-autoria de professores do 

Programa, receberão apenas diárias (no máximo três) e somente uma única vez durante todo o curso. 

 

No décimo segundo item da pauta, a relatora Profª Noela, leu o parecer (em anexo), sendo favorável à 

dispensa dos testes de suficiência de todos os solicitantes. O parecer foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade. 

 

A reunião foi encerrada às 17:30, da qual, eu, Prof. Luiz Alberto Esteves, Coordenador do Programa, 

lavrei a presente Ata, assinada por mim, em 10 de maio de 2013. 

 

http://politicaspublicas.weebly.com/uploads/5/3/9/6/5396788/workshop_pesquisa_e_ps-graduao_em_polticas_pblicas_-_programao_do_evento_-_03_e_04_de_junho_de_2013.pdf
http://politicaspublicas.weebly.com/uploads/5/3/9/6/5396788/workshop_pesquisa_e_ps-graduao_em_polticas_pblicas_-_programao_do_evento_-_03_e_04_de_junho_de_2013.pdf

