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Ata da 39ª Reunião ordinária do Colegiado do Progra ma de Pós-                                       1 
Graduação em Políticas Públicas da Universidade fed eral do Paraná. 2 
 3 
Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniu-se na sala 4 
sa.tew.10 (Sala de Reuniões do Departamento de Economia), o Colegiado do Programa de 5 
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. Walter Tadahiro Shima; Prof. Marcos Paulo 12 
Fuck e o representante discente do Mestrado, André Pressendo Mendes. A professora Eneida 13 
Desiree Salgado e a representante discente Janaína Naumann (doutorado), justificaram 14 
ausência. A Senhora Presidente deu início à Reunião ordinária. A Senhora Presidente deu 15 
início à seção de informes, em que foram relatadas as seguintes questões: a) A professora Iara 16 
informou sobre a aplicação para receber fundos para pesquisa da Sociedade Europeia para a 17 
História do Pensamento Econômico; b) A coordenadora informou sobre o andamento do 18 
preenchimento da Plataforma Sucupira 2013, 2014 e 2015. A plataforma 2013 já foi corrigida e 19 
enviada e a de 2014 está sendo corrigida. Foi solicitado que os professores verifiquem que 20 
seus orientandos e ex-orientandos tenham atualizado o currículo Lattes. c) Foi homologado o 21 
resultado do processo seletivo para coordenador e vice-coordenador do programa no Conselho 22 
Setorial. A reunião setorial foi adiada, por isso o envio do processo para emitir a portaria de 23 
nomeação será demorado. d) O prof. Walter T. Shima, pela Comissão de Seleção, informou 24 
como será avaliado cada projeto dos candidatos. d) A professora Carolina Bagattolli relatou 25 
sobre o encontro de programas Interdisciplinares realizado na USP, informando que no evento 26 
foi elaborada uma carta de manifestação de todos os programas a respeito das avaliações e 27 
outras questões como a criação de uma área interdisciplinar no CNPq. Os programas 28 
continuarão em contato mediante teleconferências. e) A coordenadora informou sobre a 29 
alteração da fonte de recurso das diárias para participação em evento dos professores C. 30 
Bagattolli e V. Peláez, que foram pagas pelo Setor de Ciências Sociais Aplicadas; f) A 31 
coordenadora informou sobre a não autorização de uso de recursos para evento alternativo ao 32 
proposto originalmente pela aluna Leticia Brambilla, no qual não obteve carta de aceite, visto 33 
que não havia tempo hábil para consulta no colegiado e o prazo do edital tinha expirado. Nada 34 
mais havendo para informar, a senhora Presidente deu inicio à pauta deliberativa. 1. Aprovação 35 
das atas da 38ª Reunião Ordinária e a 17ª Reunião Extraordinária do Colegiado de Políticas 36 
Públicas. Após apreciação, as atas foram aprovadas por unanimidade. 2. Solicitação de 37 
aprovação de propostas de estudos dirigidos dos alunos, Josemari Poerschke de Quevedo, 38 
Myrrena Inácio e José Henrique Ferreira. Aprovados por unanimidade.  3. Solicitação de 39 
afastamento para realizar estágio de doutorado sanduíche na Universidade de Coimbra da 40 
aluna Adriana Moro Wieczorkievicz. Aprovado por unanimidade. 4.Solicitações de 41 
Credenciamento no PPPP professor Helvo Slomp - relator prof. Fabiano e do professor Thiago 42 
Guimarães – relator prof. Rafael. A presidente passou a palavra para o professor Fabiano que 43 
apresentou parecer favorável ao credenciamento do prof. Helvo no 4P, na linha Tecnologia, 44 
Regulação e Sociedade, ficando para a próxima reunião do colegiado avaliar se será 45 
credenciado como professor permanente ou colaborador.  Aprovado por unanimidade. A 46 
presidente passou a palavra para o professor Rafael relatar o parecer sobre o professor 47 
Thiago, que fez uma breve explanação sobre a solicitação. Após a explanação o colegiado 48 
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decidiu convidá-lo para realizar um novo seminário no programa de Políticas Públicas por 49 
considerar que o seminário anterior tinha sido de caráter metodológico e não sobre sua 50 
pesquisa. 5. Pedido de desculpas ao prof. Huáscar por uso de expressão inapropriada e 51 
apreciações sobre o último colegiado – Noela. A presidente pediu desculpas para o professor 52 
Huáscar dizendo que ela não precisava ter se alterado naquele momento e nem ter feito 53 
comentários desnecessários, pedido de desculpa aceito. 6. Prestação de contas gestão 2013-54 
2015. A presidente fez uma breve explanação sobre o uso de recursos do PROAP, das 55 
inscrições (PURDA) e de outros projetos durante o período de sua gestão no programa, 56 
conforme documento anexo. Após o relato a prestação de contas foi aprovada por 57 
unanimidade. 7. Solicitação de esclarecimentos ao prof. Nilson sobre suposta falta de 58 
informação sobre recursos financeiros do programa e suposta falta de critérios para uso dos 59 
mesmos. A presidente passou a palavra para o professor Nilson fazer os esclarecimentos. O 60 
professor comunicou que ficou surpreso quando recebeu um e-mail da coordenadora onde ela 61 
informou que havia se sentido muito mal com o comentário que ele havia feito durante a 62 
reunião colocando em dúvida sua honestidade como coordenadora e responsável pelos gastos 63 
do programa. Após o esclarecimento e pedido de desculpas, a professora Noela aceitou a 64 
desculpa feita pelo professor Nilson. 8.Defesas de mestrado em janeiro- agendamento, 65 
recursos, problemas– solicitação de passagens e diárias com antecedência. A presidente 66 
colocou a situação complexa colocada pelo vencimento dos prazos de defesa em dezembro e 67 
argumentou que seria inadequado estender o prazo para fevereiro. Posicionou-se pelas 68 
defesas em janeiro e pela necessidade de solicitação de extensão de prazo ao colegiado caso 69 
isso não fosse possível. A proposta foi aprovada por unanimidade. Foi então combinado o 70 
envio de uma ficha solicitando informações sobre as bancas e advertida a necessidade de 71 
solicitar recursos de passagens e hospedagem com antecedência. 9. Normas sobre 72 
Credenciamento e Recredenciamento: definição dos próximos passos. A presidente indicou a 73 
necessidade de prosseguir a discussão sobre critérios de credenciamento e recredenciamento, 74 
mesmo quando tinha se tornado evidente que existiam posições encontradas sobre o assunto, 75 
uma vez que se trata de um requisito que os PPGs devem cumprir e estipular claramente nos 76 
seus regulamentos. Foi sugerido fazer uma reunião de colegiado de pauta única para tratar do 77 
assunto em fevereiro ou março, dependendo das férias dos professores. 10. Relatório de 78 
atividade financiada pelo programa - congresso Snet – profª Noela. A professora relatou as 79 
atividades realizadas durante o congresso, assim como a reunião paralela com um grupo de 80 
pesquisa da Universidade da Califórnia com o qual colabora. 11.Solicitações de cancelamento 81 
de disciplina, Juan Valentin Garcia Miró e Mayara Vieira de Souza. O item foi retirado de pauta, 82 
uma vez que os cancelamentos estavam no prazo e foram realizados mediante procedimento 83 
administrativo. 12. Decisão sobre alocação da bolsa de André Pressendo – Profa. Iara. O 84 
mestrando declinou a bolsa que está usufruindo em virtude de iniciar trabalho remunerado no 85 
mês de novembro. A comissão de bolsas solicitou ao colegiado se posicionar sobre os critérios 86 
da comissão, uma vez que a situação gerou entendimentos divergentes dos estudantes. O 87 
colegiado referendou o critério vigente, de atribuição das bolsas segundo a ordem de 88 
colocação no processo seletivo, correspondendo então a bolsa à mestranda Mayara Vieira de 89 
Souza. 13. Desligamento do mestrando Jardel Barszcz. Dado o descumprimento de prazo para 90 
qualificação, o desligamento foi aprovado por unanimidade. Os seguintes itens foram incluídos 91 
na pauta. 14. Plataforma Siga: definição de critério de nota. A coordenadora explicou que deve 92 
se adotar um critério único para o registro de notas, seja por nota com base 100, seja por 93 
conceitos A,B,C e D. Foi definido que o registro será feito por conceito. 15. Publicação no site 94 
de atividades de ex-alunos. A coordenadora informou que a secretaria recebeu solicitação de 95 
ex-aluno para postar relatos de atividade em congresso sem coautoria com o ex-orientador, e 96 
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que tinha optado por declinar o pedido, uma vez que não havia sido amplamente comunicada a 97 
possiblidade de postar notícias a todos os ex-alunos, e o ex-aluno em questão, assim como 98 
outros, encontram-se em processo seletivo para o doutorado. O entendimento foi referendado 99 
pelo colegiado. 16. Demanda de abertura de edital para evento pelos discentes. O mestrando 100 
André Pressendo, em representação dos alunos, solicitou a abertura de edital para auxílio 101 
financeiro para participação em eventos durante o primeiro semestre de 2016. Foi deliberado 102 
que o edital seja aberto de imediato, embora não possa ser determinado o montante dos 103 
recursos disponíveis para tal fim até o início do ano próximo. 17. Demanda de disciplina. O 104 
mestrando André Pressendo, em representação dos alunos, solicitou que o programa ministre 105 
uma disciplina sobre Metodologia do Ensino Superior. Foi reconhecida a relevância do assunto, 106 
mas reconheceu-se que o programa não conta com docentes especializados na temática. Foi 107 
acordado verificar a disponibilidade junto ao Setor de Educação da Universidade. Nada mais 108 
havendo a tratar, a Senhora Presidente encerrou a reunião às 17:50 horas, da qual, eu, Esther 109 
Pereira de Oliveira dos Santos, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada 110 
por mim e pela Senhora Presidente. Curitiba, 06 de novembro de 2015. 111 


