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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2013 

 
 Aos dois de agosto de dois mil e treze, às 14 h 23 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 19ª 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: 

 

 Iara Vigo de Lima 

 Nilson Maciel de Paula 

 Danielle Cristina Guizzo Archela (representante dos alunos de doutorado) 

 Rossandra Oliveira Maciel (representante dos alunos de mestrado) 

 Victor Manoel Pelaez Alvarez 

 Noela Invernizzi 

 Fabiano Abranches Silva Dalto 

 Walter Tadahiro Shima 

 José Felipe Araujo de Almeida 

 Huáscar Fialho Pessali 

 

 Os docentes Alexsandro Eugenio Pereira e Marcos Paulo Fuck justificaram a ausência na reunião. 

 

A reunião teve como pauta os seguintes itens: 

 

1. APROVAÇÃO DA ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

2. APROVAÇÃO DAS ATAS DA 10ª, 11ª E 12ª REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO COLEGIADO 

3. INFORMES 

CONVÊNIO PORTUGAL 

4. CALENDÁRIO DE SEMINÁRIOS - 2º SEMESTRE 

5. PERÍODO E FORMATO DA QUALIFICAÇÃO DO DOUTORADO 

6. COMISSÃO E EDITAL PROCESSO SELETIVO 2014 

7. SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PARA COFFEE BREAK 

8. COMISSÃO ELEITORAL PARA ELEIÇÃO DE COORDENADOR (SETEMBRO) 

9. SOLICITAÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA PUBLICAÇÃO DE LIVRO DA LINHA EPENGG - RELATOR PROF. VICTOR 

10. DISCIPLINAS DO 3º BIMESTRE 

 SEMINÁRIO EM EAO: ECONOMIA POLÍTICA DO PODER EM ESTUDOS ORGANIZACIONAIS - PROF. JOSÉ HENRIQUE 

DE FARIA (TÓPICOS ESPECIAIS?) 

11. FORMALIZAÇÃO DE ORIENTADORES DA TURMA 2013 - MESTRADO E DOUTORADO 
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12. PARECER SOBRE EXTENSÃO DE PRAZO DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO - ELIAS MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS 

– RELATOR PROF. VICTOR 

13. PROJETO DE PRÁTICA DE DOCÊNCIA – THOMAZ TEODOROVICZ 

14. CREDENCIAMENTO DO PROF. PAULO NIEDERLE - RELATOR PROF. FABIANO 

 

No primeiro item da pauta, a ata da 17ª Reunião Ordinária do Colegiado foi aprovada por unanimidade. 
 
No segundo item da pauta, as atas das 10ª, 11ª e 12ª Reuniões Extraordinárias do Colegiado foram 

aprovadas por unanimidade. 
 
No terceiro item da pauta, dedicado aos informes, foi relatado o seguinte: 
 

 Foi enviado à Capes, edital de Cooperação CAPES –FCT/Portugal, um projeto de cooperação 

entre o PPPP e o doutoramento em Governança, Conhecimento e Inovação da Universidade de 

Coimbra. O edital prevê intercâmbios de professores e discentes na modalidade de missões de 

trabalho e de estudo, e bolsas de doutorado sanduíche e pós-doutorado. 

 Foi disponibilizada ao Programa, uma técnica-administrativa para trabalhar na Secretaria na parte 

da manhã, sendo que até a próxima semana a candidata definirá se aceita este cargo ou outro na 

Progepe. 

 O Prof. Alain Pierre Claude Henri Herscovici manifestou interesse em participar do Programa, 

sendo que lhe foi sugerido formalizar pedido de credenciamento, assim como lhe foi informado 

que o Programa não dispõe de recursos financeiros para os deslocamentos desde a cidade a 

Vitória, onde reside. 

 A Drª Carolina Bagattolli deu entrada na PRPPG, soicitação de pós-doutorado no PPPP. 

 Nos dias 05 e 06 de setembro ocorrerá o Workshop Internacional Nanotecnologia e Sociedade na 

América Latina. O evento será aberto ao público.  A professora solicitou ajuda de bolsistas como 

voluntários na preparação e durante o evento. 

 Está previsto que o Edital Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia seja aberto em novembro. 

O programa poderia começar a pensar em um projeto.  

 
 No quarto item da pauta, o calendário de seminários para o 2º semestre foi apresentado, sendo que foi 
dada a sugestão de que sejam realizados dois seminários por mês. 
 
 No quinto item da pauta, foi definido o período para a qualificação dos doutorandos, sendo o seguinte: 
- Limite mínimo: período mínimo necessário para completar todos os créditos. 
- Limite máximo: 36 (trinta e seis) meses após o ingresso no Programa. 
 O estágio de desenvolvimento do texto de qualificação ficará a critério do orientador e do orientando, 
devendo apresentar, no mínimo, avanços além do projeto de pesquisa.  
 Os doutorandos que fizerem doutorado-sanduíche cursarão a disciplina Seminários de Tese quando 
retornarem. 
 A Coordenação informou aos representantes dos discentes que os alunos devem buscar informações 
sobre as normas do doutorado-sanduíche. 
 
 No sexto item da pauta, a comissão designada para a elaboração do edital do processo seletivo 2014 foi 
assim definida: 
 - Victor Manoel Pelaez Alvarez (titular) 
 - Iara Vigo de Lima (titular) 
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 - membro titular a ser definido 
 - membro suplente a ser definido 

Foi solicitado pela Coordenação que seja enviado aos professores pedido de informações sobre 

quantidade de vagas disponíveis para orientar mestrandos e doutorandos, bem como destacar três grandes temas 

sobre os quais têm interesse em orientar.  

Foi solicitado também que as avaliações dos candidatos sejam disponibilizadas aos mesmos durante as 

fases parciais da seleção para evitar futuros transtornos legais. 

 

No sétimo item da pauta, foi sugerido que se fizesse uma consulta à direção do Setor de Ciências Sociais 

Aplicadas para verificar a possibilidade de se obter recursos para a contratação do serviço de coffee-break para 

eventos do Programa, em específico para o Workshop Internacional Nanotecnologia e Sociedade.  

 

No oitavo item da pauta, a comissão eleitoral para eleição de Coordenador a ser realizada em setembro, 

foi assim definida e aprovada por unanimidade pelos presentes: 

- Danielle Cristina Guizzo Archela (doutoranda) 

- Marcos Paulo Fuck 

- Walter Tadahiro Shima (suplente) 

 

No nono item da pauta, o relator, Prof. Victor, leu o parecer onde foi favorável ao total apoio institucional 

ao projeto de proposta de publicação de livro da linha EPENGG pelos alunos Danielle Cristina Guizzo Archela, 

Newton Gracia da Silva e pelos professores Iara Vigo de Lima e Fabiano Abranches Silva Dalto em conjunto com 

o Prof. Igor Leão do Departamento de Economia. Com relação à solicitação de apoio financeiro, o relator foi 

favorável a conceder apoio parcial de até 50% do montante necessário para cobrir o custeio da publicação. 

O apoio institucional foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Com relação ao apoio financeiro será 

realizada uma consulta aos setores financeiros da UFPR para obter informações se será possível dar este apoio e 

quais os procedimentos necessários. 

 

No décimo item da pauta, a grade horária com as disciplinas a serem ofertadas no 3º e 4º bimestres foram 

apresentadas e aprovadas por unanimidade pelos presentes. A disciplina “Seminário em Eao: Economia Política 

do Poder em Estudos Organizacionais” a ser ministrada pelo Prof. José Henrique de Faria no PPGADM, não foi 

aprovada para constar do currículo de disciplinas do Programa como Tópicos Especiais de Políticas Públicas, por 

ter poucos alunos do Programa inscritos. As matrículas nas disciplinas Seminários de Tese e Dissertação deverão 

ser realizadas no 4º bimestre. 

 

No décimo-primeiro item da pauta,, foram homologados os orientadores dos alunos que ingressaram no 

Programa em 2013, sendo que os alunos Andréa Luiza Curralinho Braga, Danielle Cristina Guizzo Archela e 

Marco Andrés González Carantón ainda não tiveram seus orientadores homologados. 

 

No décimo-segundo item da pauta, a Profª Noela leu o parecer dos professores Marcos Paulo Fuck e 

Victor Manoel Pelaez Alvarez sobre a extensão de prazo para defesa do aluno Elias Marcos Gonçalves dos 
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Santos. Os professores, assim como a orientadora Profª Noela Invernizzi, avaliaram o texto entregue pelo aluno 

em reunião extraordinária do colegiado anterior, sem prévia consulta com a orientadora, sendo que o mesmo 

encontra ainda em estágio muito imaturo e que o aluno não tem demonstrado um histórico de cumprimento de 

prazos. Foi aprovado pelo colegiado, com dois votos contrários, que o mestrando Elias Marcos Gonçalves dos 

Santos terá um prazo de 15 (quinze) dias para apresentar avanços no trabalho, nos termos a serem definidos por 

sua orientadora para que esta possa avaliar se é factível a conclusão do mesmo e solicitar ao colegiado um prazo 

de extensão de defesa. Caso não haja o cumprimento pelo aluno, será desligado do Programa. 

 

Foi solicitado pelo Prof. Fabiano que o décimo-quarto item da pauta seja avaliado antes do décimo-

terceiro item, no que foi atendido pela presidente da reunião. 

 

No décimo-quarto item da pauta, o relator, Prof. Fabiano leu o parecer sendo favorável à aprovação da 

solicitação do Prof. Paulo André Niederle a ingressar no quadro permanente de docentes do Programa. 

O parecer foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Foi informado que o professor se dispõe 

a ofertar a disciplina “Tópicos Especiais de Políticas Públicas – Sociologia Econômica” no 3º bimestre. 

 

No décimo-terceiro item da pauta, o projeto de prática de docência a ser realizado pelo mestrando 

Thomaz Teodorovicz na disciplina “História do Pensamento Econômico” ministrada pelo Prof. Marcos Paulo Fuck 

foi aprovado por unanimidade.  

 

A reunião foi encerrada às 17:40, da qual, eu, Profª Noela Invernizzi, Vice-Coordenadora do Programa, 

lavrei a presente Ata, assinada por mim, em 02 de agosto de 2013. 

 


