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 ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-1 
GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2015 2 
 3 
Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às dezesseis horas, reuniu-se na 4 
sala sa.tew.10 (sala de reuniões do departamento de economia), o Colegiado do Programa de 5 
Pós- Graduação em Políticas Públicas, situado no Setor de Ciências Sociais Aplicadas da 6 
Universidade Federal do Paraná na Av. Prefeito Lothário Meissner, número seiscentos e trinta 7 
e dois, andar térreo. Estavam presentes os seguintes membros: Profª Noela Invernizzi, 8 
Coordenadora do Programa; Prof. Fabiano Abranches Silva Dalto, Vice- Coordenador do 9 
Programa, Professora Iara Vigo de Lima, Professora Carolina Bagattolli, Professor Marcos 10 
Paulo Fuck, Professor Huáscar Fialho Pessali, Professor Rafael Gomes Ditterich, Walter 11 
Tadahiro Shima , Alexsandro Eugenio Pereira e Nilson M. de Paula justificaram ausência. A 12 
senhora presidente deu inicio à reunião extraordinária. A senhora presidente passou para o 13 
primeiro item de pauta. No primeiro item de pauta homologação do resultado da eleição para 14 
Coordenador e vice coordenador. A presidente passou a palavra para a professora Iara, que 15 
relatou como foi a votação. Às 09:00 do dia 28 de setembro de 2015 foram iniciados os 16 
trabalhos do único dia de votação, sendo os mesmos encerrados às 16:00. As urnas foram 17 
lacradas para serem reabertas no mesmo dia após às 16:00 para a apuração dos votos. Às 18 
16:00 foram encerrados os trabalhos. Às 16:10, uma vez atendidos todos os eleitores 19 
presentes, deu-se por encerrada a fase de votação, registrando-se que compareceram e 20 
votaram 07 docentes, 09 mestrandos, 03 doutorandos, zero pós-doutorando e 1 Técnico 21 
Administrativo, foi eleito os professores Fabiano  Abranches Silva Dalto coordenador e o 22 
professor Huascar Fialho Pessali Vice coordenador, aprovado por unanimidade a homologação 23 
da eleição. Solicitação de inclusão de item de pauta. Solicitação de cancelamento de matrícula 24 
nas disciplinas do 4º bimestre: “inovação, organização e desenvolvimento agroindustrial”, tepp: 25 
avaliação de políticas e tepp: instituições de democracia participativa e exercício domiciliar para 26 
a disciplina do 3º bimestre “economia política do poder e políticas públicas” da aluna Janaína 27 
Naumann Nasser, aprovou por unanimidade o cancelamento das disciplinas e da mesma forma 28 
foi aprovado seu pedido de trabalho domiciliar da disciplina do 3ª bimestre “economia política 29 
do poder e políticas públicas.”prof. José Ricardo de Faria. Nada mais havendo a tratar, a 30 
Senhora Presidente encerrou a reunião, da qual, eu, Esther dos Santos, lavrei a presente ata, 31 
que após lida e aprovada foi assinada por mim e pela senhora presidente. Curitiba, 14 de 32 
outubro de 2015. 33 
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