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Ata da 38ª Reunião ordinária do Colegiado do Progra ma de Pós-                                       1 
Graduação em Políticas Públicas  da Universidade fe deral do  Paraná. 2 
 3 
Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniu-se na 4 
sala sa.tew.10 (Sala de Reuniões do Departamento de Economia), o Colegiado do Programa 5 
de Pós- Graduação em Políticas Públicas, situado no Setor de Ciências Sociais Aplicadas da 6 
Universidade Federal do Paraná na Av. Prefeito Lothário Meissner, número seiscentos e trinta 7 
e dois, andar térreo. Estavam presentes os seguintes membros: Profª Noela Invernizzi, 8 
Coordenadora do Programa; Prof. Fabiano Abranches Silva Dalto, Vice- Coordenador do 9 
Programa; Prof. José Ricardo Vargas de Faria; Profª Carolina Bagattolli; Prof. Alexsandro 10 
Eugenio Pereira; Profª Iara Vigo de Lima; Prof. Nilson Maciel de Paula; Prof. Huáscar Fialho 11 
Pessali; Prof. Victor Manoel Pelaez Alvarez; Prof. Marcos Paulo Fuck e os representantes 12 
discentes do Mestrado, André Pressendo Mendes e Leticia Brambilla de Ávila, os professores 13 
Walter Tadahiro Shima . Eneida Desiree Salgado e a representante discente (doutorado), 14 
justificaram ausência. A Senhora Presidente deu início à Reunião ordinária. A Senhora 15 
Presidente deu inicio aos informes relatando sobre os assuntos a seguir. a) Reunião do Comité 16 
de Avaliação da Área Interdisciplinar que ocorreu nos dias 2/09 a 04/09 na Capes em Brasília. 17 
b) Aprovação ad referendum da solicitação de agendamento de qualificação do projeto da 18 
mestranda Agatha do Prado Acosta Chimenes além do prazo limite, em função de dificuldades 19 
de agenda do Orientador Prof. Luiz Alberto Esteves. c) Chamado de atenção para as datas 20 
limite para solicitação de passagens, diárias e pedidos de materiais do almoxarifado. d)  21 
Solicitação aos professores para atualizarem seus currículos Lattes para facilitar o 22 
preenchimento da Plataforma Sucupira e se responsabilizarem por solicitar aos seus 23 
orientandos e ex-orientandos que mantenham os currículos Lattes atualizados.  e) Proposta de 24 
rede de colaboração com a Universidade Nacional do Rio Negro e Universidade Nacional de 25 
San Martin para constituição da Rede de pesquisa e formação de pós graduação sobre análise 26 
de políticas de ciência, tecnologia e inovação em Brasil e Argentina. f) Proposta de organização 27 
de Curso de Especialização de Formação de Gestores Públicos solicitada ao PPPP. g) 28 
Apresentação de comprovante de coautoria com sua orientadora para aprovação do auxilio 29 
para eventos da  aluna Ana Cristina Aguiar Viana. Nada mais havendo a informar, a Senhora 30 
Presidente deu inicio a pauta deliberativa. 1- Aprovação das atas da 37ª reunião ordinária e da 31 
16ª reunião extraordinária do colegiado, aprovadas por unanimidade. 2- Prorrogação de bolsa 32 
de doutorado e prazo para defesa devido à licença maternidade da aluna Andréa Benetti 33 
Carvalho de Oliveira, aprovado por unanimidade. 3-Comissão eleitoral para eleição de 34 
Coordenador e Vice-coordenador. O colegiado indicou a professora Iara Vigo de Lima, 35 
Professor Nilson Maciel de Paula e a servidora Esther dos Santos para comporem a comissão, 36 
aprovada por unanimidade. 4- Qualificação de projeto do mestrando Kauê Barreiros Corrêa 37 
Pessoa Guimarães. A Senhora Presidente passou a palavra para o orientador prof. Marcos 38 
Paulo Fuck, que fez a leitura do parecer final da banca, indicando a aprovação condicionada do 39 
exame de qualificação e um conjunto de adequações que a dissertação deve observar, com as 40 
quais se comprometeram tanto o mestrando quanto o orientador. 5- Proposta de evento sobre 41 
Políticas de Inclusão Social em parceria com OEA. A presidente relatou que o evento foi 42 
postergado para o ano próximo devido à falta de tempo hábil para programar o evento até o 43 
fechamento do prazo para execução orçamentaria deste ano. 6- Solicitação de auxilio para 44 
participação em eventos. A presidente relatou a solicitação de três (3) pedidos de auxilio para 45 
participação em eventos.  A professora Noela Invernizzi, solicitou de 02 (duas) diárias 46 
internacionais para participar do Congresso 2015 da Society for the Study of Nanosciences and 47 
Emerging Technologies, a ser realizado na cidade de Montreal, Canadá, de 18 a 21 de outubro 48 
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de 2015; o prof. Victor Manoel Pelaez Alvarez e a profa. Carolina Bagattolli solicitaram duas (2) 49 
diárias internacionais cada um para participar no Congresso 2015 da Society for Social  Studies 50 
of Science a ser realizado  em Denver (Colorado-EUA), de 11 a 14  de novembro de 2015. A 51 
concessão das diárias foi aprovada por maioria, com abstenção do professor Nilson Maciel de 52 
Paula, quem disse não conhecer quais critérios eram aplicados para uso de recursos nem ter 53 
informações sobre as finanças do programa. A coordenadora respondeu que os critérios foram 54 
decididos pelo colegiado, e que as finanças do programa foram relatadas dois colegiados atrás 55 
e, agregou ainda que toda a informação financeira, assim como as atas, estão disponíveis em 56 
no site do programa cabendo aos professores que não comparecem nas reuniões se 57 
atualizarem. No caso dos dois últimos professores, as diárias só serão implementadas caso o 58 
CNPq responda negativamente aos seus pedidos de auxílio. 7- Solicitação de sala adicional 59 
para o 4P encaminhada ao DPTO de economia, remanejamento de espaço físico. A presidente 60 
relatou que solicitou uma sala para pos-docs uma vez que o bolsista atual está usando a sala 61 
de professores internos, os quais não dispõem de espaço para orientações e outras atividades. 62 
Solicitou sugestões de remanejamento do espaço disponível, e o professor Victor indicou que o 63 
pos-doc poderá utilizar a sala do Núcleo de Pesquisa em Sistemas Tecnológicos. 8-Aprovação 64 
de dupla titulação com a Universidade de LIEGE. A presidente informou que o processo de 65 
dupla titulação da aluna Ludmila Culpir está pronto aguardando uma posição da aluna. O 66 
colegiado aprovou por unanimidade a solicitação. 9- Solicitação de aceitação da declaração de 67 
proficiência em língua Inglesa. A presidente informou que a aluna Janaína Naumann realizou o 68 
teste na Cultura Inglesa em 2012 e que está dentro do prazo, aprovado por unanimidade. 10-69 
Continuação da discussão sobre normas de Credenciamento e Recredenciamento de 70 
professores. A presidente passou a palavra para o Prof. Huascar, quem fez uma breve 71 
explanação sobre os indicadores dos atuais dados levantados. A discussão foi interrompida 72 
após a coordenadora objetar, usando uma expressão inadequada, um argumento do professor 73 
Huáscar, e este se retirar da sala. 11- Processo seletivo 2016- informes da comissão e critérios 74 
para distribuição de vagas. O Prof. Fabiano, presidente da comissão, informou que só após 75 
encerradas as inscrições a comissão procederá a estabelecer tais critérios. Foi solicitada a 76 
inclusão dos itens de pauta a seguir. 12- Solicitação de aprovação de proposta de Estudo 77 
Dirigido do aluno Erick Fifres Clemente. A proposta foi aprovada por unanimidade. 13- Bolsa de 78 
mestrado de aluno matriculado no programa para 2016. A professora Iara informou que, caso 79 
haja bolsas para 2016 de alunos que concluirão o mestrado em 2016, seja dada prioridade aos 80 
alunos de 2015  que necessitam de uma bolsa. 14 – Proposta de avaliação de disciplinas 81 
ofertadas pelo programa. O representante discente informou que os alunos elaboraram um 82 
questionário para avaliação das disciplinas ofertadas. O colegiado considerou a iniciativa 83 
importante. Foi aprovada a proposta de que a avaliação seja oficial do programa e 84 
implementada pelos alunos.  Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente encerrou a 85 
reunião, da qual, eu, Esther Pereira de Oliveira dos Santos, lavrei a presente Ata, que após lida 86 
e aprovada será assinada por mim e pela Senhora Presidente. Curitiba, 14 de setembro de 87 
2015. 88 


