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Ata da 36ª Reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-                                       1 

Graduação em Políticas Públicas  da Universidade federal do  Paraná. 2 

 3 

Aos vinte e seis de junho de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniu-se o Colegiado  do 4 

Programa de Pós- Graduação em Políticas Públicas do Setor de Ciências Sociais Aplicadas da 5 

Universidade Federal do Paraná na sala  de reuniões do setor , no subsolo  da sede do setor 6 

de Ciências Sociais Aplicadas, situada à avenida prefeito Lothário Meissner, número 7 

seiscentos e trinta e dois.Estavam presentes os seguintes membros: Professora Noela 8 

Invernizzi, coordenadora; Professor Fabiano Abranches Silva Dalto, Vice- Coordenador do 9 

Programa ; Professor Nilson Maciel de Paula; Professor Huáscar Pessali; Professor Victor 10 

Manoel Pelaez Alvarez; Professor Walter Tadahiro Shima; Professor Rafael Gomes Ditterich; 11 

Professor José Ricardo Vargas de Faria; Professora Carolina Bagattolli e os Representantes 12 

Discentes Janaina Naumann Nasser( doutoranda) e Leticia Brambilla de Ávila (mestranda), a 13 

professora Eneida Desiree Salgado justificou sua ausência. A Senhora Presidente deu início à 14 

Reunião ordinária. A Senhora Presidente passou para os informes:  A senhora presidente 15 

informou sobre o relato de não conclusão de Estudos Dirigidos I, cujo plano de trabalho foi 16 

aprovado na 27ª reunião do colegiado realizada em 13/06/2014 da aluna Alessandra Dias 17 

Mendes. pelo que o plano ficou sem efeito. Informou sobre a situação do mestrando Jardel 18 

Baszcz que, por não ter re-cursado em tempo e forma a disciplina obrigatória Teoria do Estado, 19 

está impossibilitado de concluir o curso. A coordenadora informou que tinha recomendado ao 20 

aluno terminar as disciplinas em curso e se apresentar novamente ao processo seletivo e 21 

passou a palavra ao aluno para que se manifestasse. Jardel explicou que passou por um 22 

período problemático e que entende perfeitamente a decisão tomada pelo colegiado na reunião 23 

anterior. A presidente informou aos professores para atualizarem seus Currículo  Lattes para 24 

início do preenchimento da base Sucupira 2015. Informou sobre a homologação da banca de 25 

qualificação de projeto de Tese aprovada ad referendum: Doutoranda Danielle Cristina Guizzo 26 

Archela que ocorreu em, 17/06/2015 às 19:00, atuando os membros externos via SKYPE, 27 

Título: Power Relations in Keynesian Economics: Rethinking the Role of the State inthe golden 28 

age of Capitalism, orientador: Prof. Dr. Fabiano Abranches Silva Dalto, co-orientadora: Profª 29 

Drª Iara Vigo de Lima, membros da banca, Prof. Dr. José Felipe Araújo de Almeida(4P), Prof. 30 

Dr. Eduardo Strachman( UNESP) e Prof. Dr. Emmanoel Boff (UFF). Nada mais havendo a 31 

informar, a senhora Presidente deu inicio a pauta deliberativa. Pauta. 1. Aprovação da Ata da 32 

35ª Reunião do Colegiado de Políticas Públicas: Após apreciação, a ata foi aprovada por 33 

unanimidade. 2. Proposta de formato de Relatório de Estudo dirigido. Após apreciação da 34 

proposta feita pela coordenadora, foi definido que os relatórios devem ter o seguinte formato:a) 35 

apresentação dos objetivos do Estudo Dirigido, tal como colocados no projeto aprovado pelo 36 

colegiado, b) Relato de alterações no plano, caso existentes, devidamente justificadas. c) 37 

Período de realização do estudo, d) Texto resultante do estudo, apresentado conforme plano 38 

aprovado no colegiado (revisão de bibliografia, fichamento de leituras ou outra forma de 39 

exposição),e) Referencias bibliográficas, f) Anexo contendo o plano de estudos dirigidos 40 

aprovado. Foi também decidido que alunos que realizem estudos dirigidos em dupla ou trios, 41 

devem apresentar o relatório individualmente. 3.Solicitação de dispensa da aluna Adriana Moro 42 

Wieczorkievicz da disciplina de Estágio Docência, após discussão foi aprovada por 43 

unanimidade. 4. Procedimentos para certificação de participação de alunos nos seminários 44 

abertos. A coordenação propôs que uma vez que  a partir deste ano os Seminários passaram a 45 

constituir disciplina obrigatória, não sejam mais emitidos certificados de participação. A 46 

proposta foi aprovada por unanimidade. 5- O item(cinco) foi retirado de pauta. 6. Solicitação de 47 

afastamento dos alunos Samir Seródio Amim Rangel e Mario Santos Moreira para realizarem 48 
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estágio de Doutorado Sanduíche na Universidade de Coimbra, o primeiro no período de 49 

setembro de 2015 a março de 2016 e o segundo no período de agosto de 2015 a março de 50 

2016, aprovado por unanimidade.7- Definição de valor da ajuda de custo para participação dos  51 

alunos em eventos científicos. Após ampla discussão ficou aprovado que será elaborado  um 52 

edital para solicitação de recursos a cada semestre. O valor mínimo do auxilio  para mestrado 53 

será de R$ 1000 e o máximo de R$ 1500, e para o doutorado de R$ 1500 e R$ 2000 54 

respectivamente. 8- Proposta de realização de evento junto com a OEA. A presidente relatou 55 

sobre o interesse da OEA de realizar um evento conjunto sobre políticas de inclusão social. Foi 56 

decidido que seja preparada uma proposta para ser avaliada  na próxima reunião.9- Solicitação 57 

de abono de faltas ou cancelamento de matrícula na disciplina seminário de tese da aluna 58 

Fernanda Bersanetti Barbieri: A presidente fez um relato sobre a solicitação da aluna,e  após 59 

discussão foi indeferida a solicitação de abono de falta e  o cancelamento da matricula 60 

disciplina de Seminário de Tese, foi aprovado por unanimidade. 10- Manutenção de vínculo 61 

com o programa de alunos que não estejam cursando disciplinas. A presidente informou que 62 

pelo sistema Siga da PRPPG o aluno que já tenha concluído seus créditos e que ainda não 63 

defendeu, e não tenha sido desligado do Programa automaticamente  continua com sua  64 

matricula ativa. Argumentou que é desnecessário criar uma disciplina de “Elaboração de Tese” 65 

como existia antes. Foi aprovado que cada orientador acompanhe o andamento do trabalho 66 

dos seus orientandos e seja seguido o procedimento recomendado pelo sistema SIGA.11- 67 

Formação de uma comissão para definição de critérios de credenciamento e 68 

descredenciamento do programa; A presidente indicou os nomes dos professores Victor 69 

Manoel Pelaez Alvarez e Huáscar Pessali, para comporem  a comissão para assim avaliarem 70 

os critérios estabelecidos pelo CA INTER e proporem critérios para o programa. A indicação foi  71 

aprovada por unanimidade.12- Solicitação de equivalência de créditos de disciplina (Economia 72 

Política e Razão Governamental, 2 créditos com 30 horas) cursada como aluno não regular no 73 

1ª bimestre de 2014  do aluno Erick Fifres Clemente,  aprovado por unanimidade. 13- Proposta 74 

de estudo dirigido do aluno  Erick Fifres Clemente; A presidente relatou que a proposta 75 

necessita ser complementada, pois as bibliografias estão incompletas e deve assinalar-se o 76 

número de paginas dos textos, ficando a proposta para ser analisada na próxima reunião. 14- 77 

Solicitação de homologação de banca de defesa de tese da doutoranda Adriana Lucinda de 78 

Oliveira: título da tese:” O processo de Inserção Profissional dos Egressos  da UFPR Setor 79 

Litoral”, data 20/07/2015, horário às 14:00 , orientador Prof. Dr. Luiz Alberto Esteves, Prof. Dr. 80 

Fabiano Abranches Silva Dalto( membro -4P), Dr. Claudio Esteves ( membro- IPARDES), Profª 81 

Drª. Mariléia Maria da Silva (membro – UDESC), Prof.Dr. José Lannes de Mello (membro- 82 

UFPR-Litoral e Suplentes: Prof. Dr. Marcos Signorelli (UFPR Setor Litoral) Profª Drª Glaucia 83 

Lelis Alves (UFRJ). A banca  foi aprovada por unanimidade condicionada à indicação de 84 

suplente externo. 15- Solicitação de deferimento de projeto de prática de docência dos  alunos 85 

Josemari Poerschke de Quevedo e Felipe Florêncio de Oliveira. Ambos projetos foram 86 

aprovados por unanimidade. Foi solicitada a inclusão de item de pauta: 16- Solicitação de 87 

aprovação de relatório de estudo dirigido da aluna Josélia Elvira Teixeira, O relatório foi 88 

aprovado condicionado a anexar os fichamentos de leitura. 17. A presidente informou sobre o 89 

andamento da  solicitação da aluna Ludmila Andrzejewski Culpi da possibilidade da  dupla 90 

titulação com a Universidade de Liege. A presidente   elaborou um  processo e levou em mãos 91 

até a PRPPG para dar andamento ao pedido. Nada mais havendo a tratar, a Senhora 92 

Presidente encerrou a reunião, da qual, eu, Esther Pereira de Oliveira dos Santos, lavrei a 93 

presente Ata, que após lida e aprovada será assinado por mim e pela Senhora Presidente. 94 

Curitiba, 26 junho de 2015. 95 
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