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Ata  da  35ª Reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-                                       1 

Graduação em Políticas Públicas  da Universidade federal do  Paraná. 2 

Aos vinte e dois de maio de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniu-se o Colegiado  do 3 

Programa de Pós- Graduação em Políticas Públicas do Setor de Ciências Sociais Aplicadas da 4 

Universidade Federal do Paraná na sala sa.tew.10 (sala de reuniões do departamento de 5 

economia), andar térreo da sede do setor de Ciências Sociais Aplicadas, situada à avenida 6 

prefeito Lothário Meissner, número seiscentos e trinta e dois.Estavam presentes os seguintes 7 

membros: Professora Noela Invernizzi, coordenadora; Professor Fabiano Abranches Silva 8 

Dalto, vice- Coordenador do Programa ; Professor Nilson M. de Paula; Professor Huáscar 9 

Pessali; Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez; Professor José Felipe Araujo de Almeida; 10 

Professor Walter Tadahiro Shima; Professor José Ricardo Vargas de Faria; Professora Iara 11 

Vigo de Lima, Professora Carolina Bagattolli e Representante Discente dos mestrandos André 12 

Pressendo Mendes. A Senhora Presidente deu início à Reunião ordinária. A Senhora 13 

Presidente informou a pauta da reunião: 1. Relatório de Doutorado sanduíche pelo aluno 14 

Wellington da Silva Pereira: fez um breve relato de atividades realizadas no período em que 15 

esteve realizando seu doutorado sanduiche, foi aprovado por unanimidade. 2. Aprovação da 16 

Ata da 34º da Reunião do Colegiado de Políticas Públicas: após apreciação, a ata foi aprovada 17 

por unanimidade. 3.Informes: A Senhora Presidente informou que esteve numa reunião na 18 

PRPPG juntamente com outros coordenadores onde foi relatada a situação financeira da 19 

UFPR. Foi informado que foi liberada somente uma parte do orçamento destinado à UFPR e 20 

que a situação é muito difícil. As diárias dos participantes em bancas de defesa desde o inicio 21 

do ano não  foram pagas até o momento e não há previsão de data para fazê-lo. O orçamento 22 

destinado aos programas de pós-graduação não foi alterado, permanecendo o mesmo de 23 

2014, muito embora exista um componente proporcional à quantidade de bolsas que, no caso 24 

do PPPP deveria ter aumentado o orçamento 2015. A Capes está dando prioridades à bolsas 25 

de  Mestrado e Doutorado e ao Portal de Periódicos, enquanto outras bolsas como, Professor 26 

Visitante do Ciências, Sem Fronteiras e Doutorado Sanduíche permanecem congeladas. Foi 27 

questionado sobre os processos de alunos que solicitaram realizar o Doutorado Sanduiche fora 28 

do país. Foi informado que esses processos que já foram aprovados pela PRPPG e pela 29 

CAPES  serão implementados, enquanto aqueles somente homologados pela PRPPG estão 30 

temporariamente  suspensos, sendo que a situação será reavaliada em junho. 4. Solicitação de 31 

aprovação de Relatório do Estudo dirigido I da aluna Pollyanna Rodrigues Gondin, aprovado 32 

por unanimidade, gerando dois créditos. 5. Solicitação de aprovação de relatório de estudo 33 

dirigido II da aluna Adriana Moro Wieczorkievcz, aprovado por unanimidade, gerando dois 34 

créditos. 6. Solicitação de convalidação de créditos pelos alunos Samir Seródio Amim Rangel, 35 

que cursou na Universidade Federal do Paraná a disciplina “Ruralidades e Atores do Mundo 36 

Rural” no Programa de Pós-Graduação  em Sociologia obtendo quatro créditos e conceito “A” 37 

num total de sessenta horas e Kauê Barreiros Corrêa Pessoa Guimarães, que cursou na 38 

Universidade Federal do Paraná a disciplina “Ruralidades e Atores do Mundo Rural” no 39 

Programa de Pós-Graduação  em Sociologia obtendo quatro créditos e conceito “B” num total 40 

de sessenta horas: ambos aprovados por unanimidade. 7. O item sete foi relatado no item três 41 

como informe. A Senhora Presidente comunicou que foram solicitados e aprovados alguns 42 

itens como inclusão de pauta: 8. Solicitação para realização de Estudo Dirigido pelo aluno 43 

Jardel Barszcz, após discussão pelos presentes e por unanimidade o pedido foi indeferido. 9. A 44 

Senhora Presidente comunicou sobre o pedido de solicitação de Equivalência de Créditos pela 45 

aluna Leticia Rodrigues da Silva, disciplina PPU 753 - Estado e Instituições Democráticas, 2 46 

créditos, conceito “A” cursada no 2º semestre de 2013 e PPU742 - Ciência, Tecnologia e 47 

Sociedade, 2 créditos, conceito “A” cursada no 1º semestre de 2014, sendo ambas aprovadas 48 
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por unanimidade.10. Solicitação de aprovação de relatórios de estudo dirigido I dos alunos: 49 

Samir Seródio Amim Rangel e Marco Andrés González Carantón, após análise foram 50 

aprovados por unanimidade, gerando dois créditos para cada um dos alunos. A Senhora 51 

Presidente passou para o próximo item de pauta; 11. Solicitação de Convênio para dupla 52 

titulação da aluna Ludmila Andrzejewski Culpi; após ampla discussão foi aprovado e sugerido 53 

que o próprio orientador da aluna verifique qual o procedimento necessário para  realização do 54 

convênio e assim realizar a obtenção da dupla titulação.12. A senhora Presidente apresentou 55 

uma proposta de formado de relatório de estudos dirigidos; após análise ficou encaminhado 56 

que o assunto seria apreciado numa próxima reunião.13. A senhora Presidente colocou em 57 

discussão o adiamento em 15 dias do prazo da Qualificação da turma do Mestrado, uma vez 58 

que o prazo final coincide com o período de férias, o que pode dificultar as bancas. O prazo de 59 

qualificação  até quinze de agosto de dois mil e quinze, foi aprovado por unanimidade. Nada 60 

mais havendo a tratar, a Senhora Presidente encerrou a reunião, da qual, eu, Esther Pereira de 61 

Oliveira dos Santos, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinado por mim e 62 

pela Senhora Presidente. Curitiba, 22 maio de 2015. 63 
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