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ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 
POLÍTICAS PÚBLICAS - REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2016 2 
Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, reuniu-se 3 

na sala de reuniões do Departamento de Economia, o Colegiado do Programa de Pós- 4 

Graduação em Políticas Públicas, situado no Setor de Ciências Sociais Aplicadas da 5 

Universidade Federal do Paraná na Av. Prefeito Lothário Meissner, número seiscentos e trinta 6 

e dois, andar térreo. Estavam presentes os seguintes membros: Prof. Fabiano Abranches Silva 7 

Dalto, Coordenador do Programa, Profª Carolina Bagattolli, Prof. Nilson Maciel de Paula, Prof. 8 

Huáscar Fialho Pessali, Prof. Victor Manoel Pelaez Alvarez, Prof. Walter Tadahiro Shima, Profª 9 

Noela Invernizzi, Profª Raquel Rangel de Meireles Guimarães, Profª Iara Vigo de Lima, Prof. 10 

Marcos Paulo Fuck e Prof. José Ricardo Vargas de Faria. O senhor presidente deu inicio à 11 

reunião extraordinária para discutir os critérios de credenciamento e descredenciamento do 12 

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas. Com base nos documentos de área e nos 13 

critérios de avaliação dos programas da área interdisciplinar aplicados no último triênio em que 14 

houve avaliação, a Coordenação apresentou o desempenho relativo do 4P medido pelos 15 

principais critérios de produção: bibliográfica, de diplomação, etc. Naquilo que se pode 16 

comparar há um desempenho confortável do Programa acima das médias da área. Na 17 

discussão, argumentou-se que, a despeito desta posição relativa, há a necessidade de se 18 

divulgar os critérios já existentes no regimento do Programa para que todos se apropriem das 19 

necessidades requeridas para reforçar a posição do Programa rumo a uma nota maior na 20 

avaliação quadrienal que se avizinha. Ainda que não tenha se chegado a qualquer deliberação 21 

específica, ficou acordado de se manter um monitoramento constante dos indicadores do 22 

Programa que tenham maior influência na sua avaliação final do quadriênio para servir de 23 

orientação de política para ação do Colegiado e da Coordenação. Nada mais havendo a tratar, 24 

o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual, eu, Marcos Eduardo Dal´Lim Mestrinho, 25 

lavrei a presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por mim e pelo senhor presidente. 26 

Curitiba, 24 de junho de 2016. 27 


