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ATA DA 1a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PRO TEMPORE DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Aos dezesseis de março de dois mil e onze às 14:30hs, na sala 

SA.TEW.10, 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. Victor Pelaez, teve início a primeira reunião do 

Colegiado Pro Tempore do Programa de Pós-Graduação em Políticas 

Públicas de acordo com as assinaturas na Lista de Presenças. A reunião 

contou também com a participação da Profa. Noela Invernizzi, via Skype, por 

estar neste semestre em período sabático residindo em Washington. 

A reunião teve como pauta os itens abaixo, dos quais foram discutidos 

os cinco primeiros, deixando-se o último para ser discutido na próxima 

reunião, devido o avançado da hora. 

1. Informes sobre o processo de aprovação do curso na UFPR. 
2. Informes e discussão sobre os recursos (físicos e humanos) para o 
funcionamento do curso a partir do segundo semestre de 2011. 
3. Informes sobre a divulgação do curso junto à UFPR e pelo site provisório 
http://politicaspublicas.weebly.com/ 
4. Critérios de seleção da primeira turma. 
5. Agenda para abertura de seleção dos candidatos para a primeira turma. 
6. Discussão sobre a ficha de avaliação do APCN. 

No primeiro item da pauta foram feitos os informes da reunião 

realizada com o Prof. Edilson Silveira da PRPPG, na qual estavam presentes 

os  Profs. Walter Shima, Nilson de Paula e Victor Pelaez. O Prof. Edilson 

informou que: o processo havia sido enviado à CEPE e após a sua 

aprovação o mesmo seria enviado ao COUN, com previsão de que o 

Programa tenha autorização para funcionamento até o final de maio ou início 

de junho.  

No segundo item de pauta foi informado, também a partir da reunião 

com o Prof. Edilson, que: o Programa terá disponível um orçamento para 

custeio das despesas de R$ 14.000,00; a Capes deverá pagar duas bolsas 

de mestrado e duas de doutorado por ano, mas ainda não havia feito a 

previsão orçamentária para os cursos aprovados em 2011; seria possível 

obter recursos do Reuni para obter as bolsas restantes para os futuros alunos 
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bem como para a compra de móveis e equipamentos; a PRPPG poderia dar 

suporte técnico para a construção do website do Programa e o mesmo deve 

seguir as instruções da Capes; não existe previsão para alocação de um 

funcionário para a secretaria do Programa, um recurso que tem sido escasso 

na Universidade devido à falta de concursos e à suspensão de novos 

concursos previstos. Ainda sobre a secretaria do curso foi informado sobre a 

disposição de uma funcionária da PRPPG em solicitar transferência para o 

Programa. Em conversa do Prof. Victor com o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-

Graduação, Prof. Sérgio Scheer, o mesmo não colocou qualquer 

inconveniente em atender a solicitação da servidora mas explicitou a 

condição de que a transferência ocorresse a partir da substituição por um 

outro servidor que conviesse à PRPPG. Com relação ao espaço físico, foram 

apresentadas as necessidades de salas para a administração do Programa 

(secretaria e coordenação) e para as aulas a serem iniciadas no segundo 

semestre. A Profa. Noela lembrou da necessidade de um espaço físico para 

os professores externos ao Setor de Sociais Aplicadas, a fim de  atender os 

alunos, e a Profa. Iara lembrou a necessidade de uma sala de permanência 

para os discentes do Programa. O Prof. Demian, Chefe do Departamento de 

Economia, prontificou-se a buscar as alternativas de espaço no prédio do 

Setor de Sociais Aplicadas. 

No terceiro item da pauta o Prof. Huáscar Pessali, responsável pela 

criação e manutenção do website provisório do Programa, informou que 

havia um grande acesso diário e que cerca de oitocentas pessoas haviam 

feito o pré-cadastro para obter informações sobre o processo de seleção do 

Programa. O Prof. Victor também informou a divulgação do Programa no 

canal de TV e no Portal da UFPR. 

No quarto item da pauta discutiu-se o grau de detalhamento das 

pontuações atribuídas à avaliação dos currículos as quais poderiam 

apresentar um elevado grau de subjetividade. Foi decidido que o 

detalhamento das pontuações deveria servir sobretudo como uma referência 

no processo de avaliação dos currículos. Decidiu-se também pelo processo 

de avaliação em três fases consecutivas: projeto; currículo; e entrevista. Na 

primeira fase, de avaliação dos projetos, ficou decidido que haveria uma 

divisão de trabalho entre todos os membros que receberiam os projetos 
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relativos às suas respectivas linhas de pesquisa. Estes farão uma triagem 

inicial dos candidatos a serem escolhidos para a próxima fase, de forma a 

agilizar os trabalhos da Comissão de Avaliação.  

No quinto item da pauta ficou decidido que o cronograma dos 

trabalhos de avaliação seria o seguinte: 01 a 20/06 inscrições; 04 a 08/07 

entrevistas; e até 15/07 divulgação dos resultados. 

A reunião foi encerrada às 17:30hs da qual, eu, Prof. Victor Pelaez, 

Coordenador Pro Tempore do Programa lavrei a presente Ata que assinada 

por mim, em 18 de abril de 2011. 

 

 

 

 

Prof. Victor Manoel Pelaez Alvarez 

Coordenador Pro Tempore do Programa de 

Mestrado e Doutorado em Políticas Públicas 


