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ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2013 

 
 Ao primeiro de outubro de dois mil e treze, às 14:14, 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 21ª 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 em anexo.  

 
Participantes: 

 Victor Manoel Pelaez Alvarez 

 Danielle Cristina Guizzo Archela (representante dos alunos de doutorado) 

 Thomaz Teodorovicz (representante dos alunos de mestrado) 

 José Felipe Araujo de Almeida 

 Huáscar Fialho Pessali 

 Iara Vigo de Lima 

 Nilson Maciel de Paula 

 Marcos Paulo Fuck 

 Walter Tadahiro Shima 

 Noela Invernizzi 

 Fabiano Abranches Silva Dalto 

 

 A docente Eneida Desiree Salgado justificou a ausência na reunião. 

 

A reunião teve como pauta os seguintes itens: 

 

 

1. APROVAÇÃO DA ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO 

2. APROVAÇÃO DA ATA DA 13ª REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO 

3. INFORMES 

4. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - VIII JORNADAS 

INTERSDISCIPLINARIAS DE ESTUDIOS AGRARIOS Y 

AGROINDUSTRIALES – JOSÉLIA ELVIRA TEIXEIRA 

5. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE BOLSAS 

6. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO PARA 

COORDENADOR E VICE-COORDENADOR DO PROGRAMA 

 

7. SOLICITAÇÃO DE CONVALIDAÇÃO DE CRÉDITOS - 

“POLÍTICA E METAFÍSICA: ÉTICA E POLÍTICA” 

DANIELLE CRISTINA GUIZZO ARCHELA 

8. CRITÉRIOS PARA FORMAÇÃO DE BANCA DE 

QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO 

9. ARTICULAÇÃO METODOLOGIA DE PESQUISA, 

SEMINÁRIOS DE TESE E QUALIFICAÇÃO DE 

DOUTORADO 

10. INFORMES SOBRE OS MESTRANDOS ELIAS MARCOS 

GONÇALVES DOS SANTOS E ALINE ZELI VENTURI 
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Foram solicitadas as seguintes inclusões de itens de pauta: 

 REVISÃO DE CRITÉRIOS PARA A CONVALIDAÇÃO DE CRÉDITOS NO CURSO DE DOUTORADO – DANIELLE CRISTINA GUIZZO 

ARCHELA 

Esta solicitação foi indeferida e sugerida que fosse solicitada a inclusão na pauta da próxima reunião do 
colegiado com uma proposta a ser apresentada. 

 
 LICENÇA MATERNIDADE PARA A MESTRANDA DANIELA SOUZA NUNES OGANAUSKAS – NOELA INVERNIZZI 

Esta solicitação foi deferida, sendo incluída como décimo-primeiro item de pauta. 
 

 SUGESTÃO DE PALESTRANTE NOS SEMINÁRIOS ABERTOS – IARA VIGO DE LIMA 

Esta solicitação foi deferida, sendo incluída como décimo-segundo item de pauta. 
 

No primeiro item da pauta, a votação para a aprovação da ata da 20ª Reunião Ordinária do Colegiado foi 

transferida para a próxima reunião. 

No segundo item da pauta, a votação para a aprovação da ata da 13ª Reunião Extraordinária do 

Colegiado foi transferida para a próxima reunião. 

No terceiro item da pauta, dedicado aos informes, foi relatado o seguinte: 

 A Profª Noela Invernizzi irá se ausentar do país na próxima 6ª feira, 04/10/2013, retornando na 5ª 

feira, 10/10/2013, ficando o Vice-Coordenador eleito, Prof. Fabiano Abranches Silva Dalto em seu 

lugar. 

 A pós-doutoranda, Carolina Bagattolli, em meados do mês de novembro até janeiro de 2014, irá 

para o Canadá, realizar pesquisa de campo e apresentação de trabalho. 

No quarto item da pauta, a solicitação de diárias para a doutoranda Josélia Elvira Teixeira participar das 

VIII Jornadas Intersdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, foi colocada em votação, sendo 

indeferida com três votos a favor e oito contrários, devido à escassez momentânea de recursos financeiros 

destinados ao Programa e a motivação da viagem da doutoranda ser a apresentação de artigo sem a co-autoria 

de professor pertencente ao Programa. 

No quinto item da pauta, o Prof. Victor leu o parecer, assinado pelo Prof. Marcos Paulo Fuck, sobre o 

projeto de pesquisa e o plano de trabalho para estágio de doutorado sanduíche do doutorando Wellington da Silva 

Pereira, sendo favorável à solicitação do doutorando. O parecer foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade pelos presentes. Foi relatado também que a vaga no processo seletivo para bolsa de pós-doutorado 

PNPD, realizado no período de 16 a 18 de setembro de 2013, foi preenchida pela única candidata inscrita, 

Carolina Bagattolli. Foi justificado que o pequeno prazo para inscrições neste processo seletivo foi devido ao edital 

da Capes ter sido publicado poucos dias antes do prazo para cadastro da bolsa. 

No sexto item da pauta, o Prof. Walter Shima leu a ata da apuração dos votos registrados durante a 

eleição para Coordenador e Vice-Coordenador do Programa, sendo computados onze votos de docentes e onze 

votos de discentes, todos votantes na única chapa inscrita, constituída pela Profª Noela Invernizzi (Coordenadora) 

e pelo Prof. Fabiano Abranches Silva Dalto (Vice-Coordenador). O resultado foi aprovado e homologado pelo 

colegiado. 
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No sétimo item da pauta, a solicitação de convalidação de créditos na disciplina cursada fora do 

Programa, “Política e Metafísica: Ética e Política”, pela doutoranda Danielle Cristina Guizzo Archela foi aprovada 

por unanimidade, sendo concedidos 04 (quatro) créditos. 

No oitavo item da pauta, foi proposto que a banca examinadora para a qualificação do projeto de tese dos 

doutorandos seja constituída minimamente do orientador, mais 02 (dois) membros, sendo obrigatório que um dos 

membros seja externo à UFPR. Foi proposto que a banca examinadora para a defesa de tese de doutorado seja 

constituída de 03 (três) membros internos ao Programa, 01 (um) membro externo ao Programa e 01 (um) membro 

externo à UFPR. A proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 

No nono item da pauta, foi proposto que os doutorandos poderão cursar a disciplina “Seminários de Tese”, 

antes ou depois da qualificação, no bimestre que for mais adequado, devendo formalizar a matrícula na 

Secretaria, sendo que será cobrada a frequência em todos os seminários. Foi proposto também que as disciplinas 

“Seminários de Tese” e “Seminários de Dissertação” sejam ministradas às sextas-feiras, no período da tarde. A 

proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 

No décimo item da pauta, foram relatados os seguintes informes, através de seu orientador, Prof. Fabiano 

Dalto, sobre o andamento dos trabalhos da mestranda Aline Zeli Venturi: Não será possível cumprir o prazo limite 

para a defesa, estabelecido anteriormente, outubro de 2013. A defesa provavelmente deverá ser realizada no final 

do mês de novembro, mais tardar início de dezembro, visto que a redação da dissertação, que teve o nível de 

exigência diminuído, deve terminar no final do mês de outubro. Com relação ao andamento dos trabalhos do 

mestrando Elias Marcos Gonçalves dos Santos, foram relatados os seguintes informes, através de sua 

orientadora, Profª Noela Invernizzi: O mestrando ficou um mês sem se comunicar, sendo que não participou do 

Workshop Internacional Nanotecnologia e Sociedade na América Latina, promovido pelo Programa, onde os 

temas apresentados eram aderentes ao tema de pesquisa de sua dissertação. Diante dos fatos, foi dado o prazo 

limite de 15 de outubro de 2013 para que o mestrando Elias Marcos Gonçalves dos Santos entregue o trabalho 

finalizado à sua orientadora, caso contrário será desligado do Programa. 

No décimo-primeiro item da pauta, foi definido que, a mestranda Daniela Souza Nunes Oganauskas será 

dispensada dos Seminários Abertos, porém deverá matricular-se na disciplina “Seminários de Dissertação”, 

devendo apresentar o seu seminário no dia indicado pelo professor responsável pela disciplina, sendo dispensada 

de assistir aos outros seminários. 

No décimo-segundo item da pauta, foi sugerido pela Coordenação que, devido às datas propostas não se 

encaixarem no calendário pré-estabelecido para os seminários abertos, que os convites para os palestrantes 

indicados pela Profª Iara Vigo de Lima sejam refeitos no próximo ano. 

A reunião foi encerrada às 17:28, da qual, eu, Profª Noela Invernizzi, Vice-Coordenadora do Programa, 

lavrei a presente Ata, assinada por mim, em 01 de outubro de 2013. 

 


