
ATA DA 3a. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO PRO 

TEMPORE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS 

PÚBLICAS, REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2011 

 

 

Aos onze de outubro de dois mil e onze às 14:00hs, 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 reunião extraordinária 

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. Homologação da eleição para Coordenador e Vice-Coordenador do 

Programa. 

2. Solicitação de carta de aceite no Programa de Eliote Jotamo de 

Moçambique. 

3. Flexibilização do número mínimo de alunos matriculados para abertura 

de disciplina. 

4. Informes. 

No primeiro item da pauta foi feita a leitura da Ata da Comissão 

Eleitoral pelo relator Prof. Marco Antônio Cavalieri. A chapa inscrita, 

composta pelos Profs. Luiz Alberto Esteves (coordenador) e Noela Invernizzi 

(vice-coordenadora), teve dezesseis votos correspondendo ao número de 

votantes na eleição. A Comissão considerou os dois candidatos eleitos. O 

colegiado referendou, por unanimidade o parecer da Comissão. 

No segundo item de pauta os Profs. Nilson de Paula e Marcos Fuck 

leram seus pareceres sobre o projeto encaminhado pelo candidato Eliote 

Jotamo que pleiteava uma carta de aceite do Programa para concorrer a uma 

bolsa em seu país de origem. Os pareceres consideraram que o projeto era 

insuficiente para ser aceito no Programa. O colegiado decidiu então, por 

unanimidade, pela não concessão da carta de aceite ao  candidato. Também 

decidiu pelo envio dos pareceres ao candidato a título de contribuição para 

que ele possa evoluir no seu projeto e reapresentar a proposta em outro 

momento. 



No terceiro item de pauta, incluída por solicitação da Profa. Iara, foi 

discutido a possibilidade de abertura de disciplina com apenas um aluno e 

não mais com dois alunos, como decidido anteriormente pelo colegiado. Após 

a exposição de diferentes pareceres contrários e favoráveis, o colegiado 

decidiu, por unanimidade, por atender ao pedido da Profa. Iara em caráter 

expcional uma vez que a primeira turma do Programa foi iniciada com um 

número reduzido de alunos o que influenciou em grande parte a não abertura 

de três disciplinas ofertadas. Esse pedido veio de encontro à demanda da 

discente Danielle Guizzo de forma a garantir a conclusão dos créditos dentro 

do prazo previsto pelo Programa. 

A reunião foi encerrada às 15:30hs da qual, eu, Prof. Victor Pelaez, 

Coordenador Pro Tempore do Programa lavrei a presente Ata que assinada 

por mim, em 14 de outubro de 2011. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Victor Manoel Pelaez Alvarez 

Coordenador Pro Tempore do Programa de 

Mestrado e Doutorado em Políticas Públicas 

 

 


