
ATA DA 3a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PRO TEMPORE DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Aos vinte e quatro de maio de dois mil e onze às 14:30hs, 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 primeira reunião 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. Aprovação da Ata da 2a. Reunião do Colegiado 
2. Informes 
3. Definição de data e Professor para ministrar a aula inaugural do Programa 
4. Convênio com a FIEP 
5. Candidato a Pós-Doutorado 
6. Redução da carga horária dos cursos de mestrado e doutorado 

7. Cobrança de taxa de inscrição ao 4P 

No primeiro item da pauta foi aprovada por unanimidade a Ata da 

segunda reunião do colegiado. 

No segundo item da pauta foram feitos os seguintes informes: 

• Foi feita uma apresentação do Programa em evento organizado pelos 

Centros Acadêmicos do Direito e da Economia, no prédio do Setor de 

Jurídicas. 

• O Programa continua sem definição quanto a um funcionário para a 

secretaria. 

• Em função de informações contraditórias da Capes, a PRPPG reiterou 

em reunião com os coordenadores de pós-graduação os critérios de 

alocação de bolsas para alunos com vínculo empregatício na UFPR. 

Fica a cargo do colegiado e do orientador os critérios de alocação de 

bolsas e o controle de desempenho de alunos que exerçam funções 

remuneradas em outros órgãos. Tais funções devem estar vinculadas 

às atividades acadêmicas dos alunos no programa de pós-graduação. 

Alunos dos programas de pós-graduação que sejam funcionários ou 

professores da UFPR, não podem receber bolsa. 



No terceiro item da pauta ficou aprovado, por unanimidade, o convite à 

Dra. Sandra Cureau  da 4a. Câmara do Ministério Público Federal para 

ministrar a Aula Inaugural do Programa.  

No quarto item da pauta ficou decidido que o Prof. Fábio irá propor um 

projeto de pesquisa, sobre Green Economy, o qual contemplará um acordo 

com a FIEP, com a possibilidade de recursos para dois bolsistas de pós-

graduação. 

No quinto item da pauta foi aprovada a candidatura a pós-doutorado no 

Programa de Walter Valdivia.  

No sexto item da pauta foi aprovado, por unanimidade, a redução da 

carga horária dos Cursos de Mestrado e Doutorado a fim de se adequar aos 

requisitos mínimos de créditos da Resolução 65/09-CEPE. No Mestrado essa 

adequação foi feita com a eliminação de uma disciplina optativa e a redução 

da carga horária da disciplina de Metodologia de Pesquisa de 60 horas para 

30 horas, perfazendo um total de 20 créditos em disciplinas, incluindo 

Seminários de Tese e Dissertação. No Doutorado essa adequação foi feita 

com a redução de Metodologia de Pesquisa de 60 horas para 30 horas, 

perfazendo um total de 36 créditos em disciplinas, incluindo Seminários de 

Tese e Dissertação. 

No sétimo item da pauta foi decidido, por unanimidade, pela cobrança de 

taxas de inscrição no processo de seleção do Programa, sendo de R$150,00 

para doutorado e de R$ 100,00 para mestrado. 

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 17 de junho de 2011. 

 

 

 

 

 

Prof. Victor Manoel Pelaez Alvarez 

Coordenador Pro Tempore do Programa de 

Mestrado e Doutorado em Políticas Públicas 


