
ATA DA 4a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PRO TEMPORE DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Aos dezessete de junho 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 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 3a. Reunião do Colegiado 
2. Informes 
3. Aprovação de ementas de novas disciplinas 
4. Nomeação da Comissão de Seleção do Programa 
5. Nomeação dos membros docentes da Comissão de Bolsas 
6. Admissão de alunos em disciplinas isoladas 

 

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

terceira reunião do colegiado. 

No segundo item da pauta foi informado sobre reunião organizada pelo 

Fórum dos Alunos de Pós-graduação da UFPR com o objetivo de discutir 

critérios de contrapartida exigidos aos bolsistas REUNI de mestrado e 

doutorado. Essa reunião teve a participação na mesa de discussões dos 

representantes das seguintes instâncias: PRPPG; PROGRAD; Fórum do 

Coordenadores de Pós-graduação; Fórum dos Coordenadores de 

Graduação; Diretor do REUNI; e Fórum dos Alunos de Pós-graduação. 

Devido à necessidade de contrapartida hoje cobrada aos bolsistas REUNI e 

ao vários casos relatados de uso abusivo da força de trabalho dos alunos 

pelos professores, em vários Departamentos da UFPR, essa reunião foi um 

primeiro esforço de buscar uma normatização a ser seguida pelas várias 

instâncias da Universidade.  

No terceiro item da pauta foram aprovadas as ementas das seguintes 

disciplinas: Tópicos Especiais de Políticas Públicas; Metodologia de Pesquisa 

I; Seminários de Tese; Seminários de Dissertação; Sistemas Técnicos e 



Redes de Atores; Economia da Inovação Tecnológica; Ciência, Tecnologia e 

Sociedade; e Governança da Ciência e Tecnologia. 

No quarto item de pauta ficou decidido, por unanimidade, pela 

nomeação dos Profs. Nilson de Paula e Iara Vigo para comporem a 

Comissão de Seleção da primeira turma de Mestrado e Doutorado do 

Programa, bem como convidar o Prof. Alexsandro Pereira ou o Prof. Adriano 

Codato e como substituto o Prof. Huáscar Pessali. 

No quinto item de pauta ficou decidido, por unanimidade, pela 

indicação da Profa. Noela Invernizzi como membro docente da Comissão de 

Bolsas a qual contará com a participação do Coordenador do Programa e de 

um membro do futuro corpo discente. 

No sexto item de pauta, após discussões sobre diferentes critérios de 

admissão de alunos externos ao Programa, ficou decidido, por unanimidade, 

pela não aceitação de alunos externos ao Programa durante um período de 

um ano. Essa decisão justifica-se pelo fato de termos um Programa 

interdisciplinar cuja dinâmica de trabalho, em termos de ensino e pesquisa, 

ainda não está definida entre o corpo docente. Dessa forma, pretende-se 

consolidar essa dinâmica de trabalho antes de  admitir alunos externos que 

estão vinculados a uma dinâmica disciplinar de trabalho. 

A reunião foi encerrada às 17:30hs da qual, eu, Prof. Victor Pelaez, 

Coordenador Pro Tempore do Programa lavrei a presente Ata que assinada 

por mim, em 26 de setembro de 2011. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Victor Manoel Pelaez Alvarez 

Coordenador Pro Tempore do Programa de 

Mestrado e Doutorado em Políticas Públicas 

 


