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ATA DA 2a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PRO TEMPORE DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Aos vinte e sete de abril 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 teve como pauta os itens abaixo: 

1. Aprovação da Ata da 1a. Reunião 

2. Informes (website; aprovação do curso na UFPR; Reuni; secretaria) 

3. Discussão da ficha de avaliação do APCN 

4. Alterações do regimento 

5. Admissão de alunos estrangeiros 

6. Ofertas de disciplinas no segundo semestre de 2011 

7. Organização de Seminário em Políticas Públicas 

No primeiro item da pauta foi aprovada por unanimidade a Ata da 

primeira reunião do colegiado. 

No segundo item da pauta foram feitos os seguintes informes: 

• Foram entregues todos os computadores desktop solicitados ao Reuni 

e duas cadeiras giratórias. 

• A sala da secretaria já está liberada, onde estão sendo guardados os 

equipamentos e móveis recebidos. 

• A solicitação de um funcionário para a secretaria foi entregue em mãos 

à responsável pelos processos de movimentação dos funcionários na 

Progepe. E a servidora Paula Hara (PRPPG) também abriu um 

processo manifestando formalmente a sua intenção de trabalhar na 

secretaria deste Programa. Não existe no entanto qualquer 

possibilidade de transferência dessa funcionária uma vez que é 

necessário um outro funcionário para preencher a sua função na 

PRPPG. 
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• O Prof. Fábio comentou sobre a possibilidade de ter o apoio da FIEP 

para a criação de uma linha de pesquisa na área de Green Economy. 

Ficou decidido que este seria um item de pauta da próxima reunião.  

No terceiro item da pauta foi discutido o parecer do APCN, 
notadamente no que tange à observação: 

Cabe observar a elevada carga horária em disciplinas que se exige do aluno 
para obtenção do título no mestrado e doutorado, mesmo quando se 
considera que algumas disciplinas se referem às atividades relacionadas ao 
desenvolvimento da dissertação e tese (metodologia de pesquisa e seminário 
de tese ou da dissertação). 
 
Verificou-se que a carga horária de disciplinas do curso de mestrado e 

do de doutorado possuem 6 créditos a mais do que o mínimo exigido pela 

UFPR (18) e (32), respectivamente. Ficou decidido que os Profs. Iara e 

Fabiano irão propor alternativas para compatibilizar as disciplinas dos cursos 

de acordo com essa carga horária mínima exigida pela UFPR. Este tema 

será um item de pauta da próxima reunião.  

No quarto item da pauta foi decidido, por unanimidade, a mudança de 

três artigos do regimento, enviados previamente a todos os membros do 

colegiado. A nova redação dos artigos ficou da seguinte forma: 

• Art. 28 As vagas discentes serão divulgadas através de edital 
elaborado pela coordenação, após deliberação do colegiado, no 
qual constarão informações relativas ao processo de seleção, 
requisitos para inscrição, datas dos exames de seleção e outras 
informações consideradas relevantes.  

• Art. 33. O teste seletivo constitui-se em análise de curriculum 
vitae do candidato de projeto de pesquisa, e de entrevista. O 
teste será efetuado por comissão de seleção constituída por 
membros indicados pelo colegiado.  

• Art. 47. Os orientadores e co-orientadores deverão ser 
portadores do grau de doutor ou equivalente, e suas indicações 
deverão ser aprovadas pelo Colegiado do Programa. 
§ 1º Os orientadores de alunos de doutorado deverão 
apresentar experiência prévia de orientações concluídas em no 
mínimo duas dissertações de mestrado. 

 

No quinto item da pauta foi informado que candidatos estrangeiros à 

seleção do curso de doutorado, quando não estiverem vinculados a um 

acordo com regras específicas de seleção, terão seus cursos de mestrado 

(ou equivalente) avaliados de acordo com o reconhecimento da própria 

Capes. Caso não haja esse reconhecimento, o Prof. Fabiano propôs adotar o 
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critério de avaliação das instituições equivalentes à Capes nos países de 

origem. Esta decisão foi aprovada por unanimidade. Em função da demanda 

do candidato italiano (Michele Romanello) de se candidatar para o doutorado, 

mas com previsão de conclusão do mestrado somente em novembro, ficou 

decidido pela indicação no processo de seleção que o candidato a doutorado 

deve apresentar documento na inscrição que indique a conclusão do curso 

quando do início das atividades do doutorado neste Programa.  

No sexto item da pauta o Prof. Nilson propôs que as disciplinas 

optativas do Núcleo Comum fossem ofertadas, excepcionalmente no primeiro 

bimestre do curso, uma vez que a primeira turma estaria privada de iniciar os 

cursos com  as disciplinas obrigatórias. Ficou também decidido que seriam 

necessárias a oferta de pelo menos três disciplinas de cada linha de 

pesquisa, no segundo bimestre do curso. Esta decisão foi acatada por 

unanimidade. A Profa. Noela comunicou, previamente por email, a disposição 

de ofertar disciplinas já indicadas no Programa e também de oferecer duas 

disciplinas a serem cadastradas (Ciência, Tecnologia e Sociedade; 

Nanotecnologia: políticas e implicações sociais). Ficou decidido que a 

disciplina Inovação, organização e desenvolvimento agroindustrial seria 

transferida para a Linha de Pesquisa 1 e, em seu lugar, ficaria a disciplina, de 

caráter mais geral, Ciência, Tecnologia e Sociedade. O Prof. Adriano também 

comunicou, previamente por email, que vai ofertar, pelo programa do Curso 

de Ciências Sociais, uma disciplina sobre política brasileira.  Os professores 

presentes informaram a disposição de ofertar as seguintes disciplinas: 

• Núcleo Comum: Políticas Agrícolas (Nilson); Avaliação Quantitativa de 

Políticas Públicas (Luiz Alberto); Políticas de C&T (Victor); Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (Noela e/ou Marcos). 

• Linha de Pesquisa 1: Sistemas Agroalimentares (Nilson); Estruturas 

industriais (Luiz Alberto); Socioeconomia da inovação (Victor) 

• Linha de Pesquisa 2: Política e desenvolvimento (Fábio); Questões 

metológicas I (Iara); Economia Política da Política Econômica 

(Fabiano) 

No sétimo e último item da pauta foi brevemente discutida a ideia de 

realização de um seminário sobre políticas públicas, com membros 
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representativos do serviço público, como estratégia de divulgação do 

Programa. Em função das prioridades de implantação do Programa neste 

ano, decidiu-se pela sua realização no primeiro semestre de 2012. Decidiu-se 

também pela realização de uma aula inaugural dos cursos com uma pessoa 

de destaque no serviço público. Uma alternativa apresentada pelo Prof. Victor 

foi o nome da Subprocuradora Geral da República (Sandra Cureau) 

responsável pelo controle do Ministério Público nas últimas eleições. Na 

próxima reunião serão discutidas outras sugestões de nomes para a aula 

inaugural.  

 

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 29 de abril de 2011. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Victor Manoel Pelaez Alvarez 

Coordenador Pro Tempore do Programa de 

Mestrado e Doutorado em Políticas Públicas 


