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ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, REALIZADA EM 17 DE AGOSTO 
DE 2012 

 
Aos dezessete de agosto de dois mil e doze às 14 h 45 min, na sala 

SA.TEW.10 (Sala de reuniões do Departamento de Economia), 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. Luiz Alberto Esteves, 
teve início a 5ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Políticas Públicas com os seguintes participantes, de acordo com as 
assinaturas na Lista de Presenças.  

 
Participantes: 
 

 Luiz Alberto Esteves  

 Noela Invernizzi 

 Huáscar Fialho Pessali 

 Fabiano Abranches Silva Dalto 

 Walter Tadahiro Shima 

 Lívia Maria dos Santos 

 José Henrique de Faria 

 Nilson Maciel de Paula 

 Iara Vigo de Lima 

 Caroline da Rocha Franco 

 Marcos Paulo Fuck 

 Victor Manoel Pelaez Alvarez 
 

A reunião teve como pauta os itens abaixo: 
 

1. Informes. 
2. Aprovação da ata da 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 27 de 

julho de 2012. 
3. Edital Processo Seletivo 2013. 
4. Critérios para seleção de alunos estrangeiros (com bolsas de 

convênios de cooperação). 
5. Solicitação de admissão no pós-doutorado de Marco Antonio Pereira 

Querol, relator Prof. Huáscar. 
6. Pagamento de diárias e passagens (Normas da Coordenação) 

 
No primeiro item da pauta, dedicado aos informes, foram relatadas as 

seguintes informações: 
 
a) Saída, a pedido, do Prof. Demian do Programa, devido à falta de 

disponibilidade no momento. 
 
 
 

http://lattes.cnpq.br/5856895797794968
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b) O Gabinete da Reitoria informou que está disponibilizando cursos de 

extensão para servidores aposentados e quem mais se interessar, sendo 
que solicitou ao Programa, a possibilidade de colaboração, caso haja 
algum participante disposto a colaborar de alguma forma. 

c) Foram relatadas informações sobre a greve na UFPR, através do Prof. 
Fabiano, a situação das bolsas, devido à greve na Capes, através do Prof. 
Luiz Esteves e sobre como são utilizados os recursos da UFPR, através 
dos Professores José Henrique de Faria e Fabiano. 

d) Os docentes Eneida Desiree Salgado e Alexsandro Eugenio Pereira, bem 
como o representante dos alunos de doutorado, Wellington da Silva 
Pereira, justificaram a ausência na reunião. 

 
No segundo item da pauta, a Ata da 4ª Reunião Extraordinária foi colocada 

em votação, sendo aprovada por unanimidade. 
 
No terceiro item da pauta, foi realizada a demonstração do Edital do Processo 

Seletivo 2012, através da Profª Noela Invernizzi, disponibilizando 14 (quatorze) 
vagas para o mestrado e 08 (oito) vagas para o doutorado. O texto do edital, após 
ajustes, que segue em anexo, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 

 
No quarto item da pauta, foi relatado, através da Profª Noela Invernizzi, texto 

com Informações aos candidatos estrangeiros ao Programa de Pós-Graduação em 
Políticas Públicas. O texto, que segue em anexo, foi colocado em votação, sendo 
aprovado por unanimidade e solicitado que seja publicado no website do Programa. 

 
No quinto item da pauta, a comissão especial composta pelos Professores 

Doutores Huáscar Fialho Pessali, Luiz Alberto Esteves e José Henrique de Faria 
apresentou parecer com relação à solicitação de admissão como pós-doutorando do 
Programa, de Marco Antonio Pereira Querol. O relator, Prof. Huáscar, leu o parecer, 
sendo favorável à proposta de ingresso do proponente. O parecer foi colocado em 
votação, sendo aprovado por unanimidade e homologado. 

 
No sexto item da pauta, foram analisadas a solicitação de diárias e 

passagens do aluno de mestrado Diego de Oliveira Nogueira e a solicitação de 
diárias do aluno de mestrado Elias Marcos Gonçalves dos Santos, para participarem 
de evento científico, com a finalidade de apresentação de trabalho, sem co-autoria 
de professor do Programa. A solicitação de diárias do aluno Elias Marcos Gonçalves 
dos Santos, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. A solicitação de 
diárias e passagens do aluno Diego de Oliveira Nogueira, foi colocada em votação e 
aprovada por unanimidade, sendo liberado no máximo 03 (três) diárias. Foi dado um 
encaminhamento que, a partir desta data, serão liberadas, no máximo, 03 (três) 
diárias por solicitante, sendo colocado em votação e aprovado por unanimidade.  

 
A reunião foi encerrada às 17 h 30 min, da qual, eu, Prof. Luiz Alberto 

Esteves, Coordenador do Programa, lavrei a presente Ata, assinada por mim, em 17 
de agosto de 2012. 


