
ATA DA 6a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PRO TEMPORE DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Aos vinte e seis de setembro 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 sexta 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. Informes 

2. Aprovação das atas da 5a. Reunião Ordinária e 2a. Reunião Extraordinária 
do Programa 

3. Critérios do Processo de Seleção das novas turmas de mestrado e 
doutorado 

4. Calendário do processo de seleção das novas turmas 

5. Eleição do Coordenador e Vice-coordenador do Programa 

 

No primeiro item de pauta foram dados os seguintes informes: 

 Os Profs. Noela, Luiz Alberto e Victor apresentaram à Fundação 
Araucária uma proposta de projeto de pesquisa, em parceria 
com a ONG D+Eficiente, com  o objetivo de mapear as 
instituições voltadas ao atendimento de pessoas portadoras de 
deficiência em Curitiba. 

 O Programa continua sem perspectiva de ter no curto prazo um 
funcionário para a Secretaria. 

 O Prof. Marco Cavalieri informou a criação informal do Grupo de 
Pesquisa Filosofia e Metodologia” cujos membros são o Prof. 
Marco, a Profa. Iara e a mestranda Danielle Guizzo. 

 A Profa. Desiree Salgado do Setor de Jurídicas da UFPR será 
convidada para proferir um seminário na sua área de pesquisa 
sobre Democracia e Representação. 
 

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

quarta reunião do colegiado. 

No terceiro item da pauta foram discutidos os critérios definidos para 

seleção das novas turmas de mestrado. O ponto de maior polêmica esteve 

ligado à proposta de alterar a exigência do projeto para uma prova, no caso 



da seleção ao mestrado. Decidiu-se em votação pela manutenção do projeto, 

com cinco votos favoráveis, quatro contrários e uma abstenção. Haverá duas 

etapas principais de avaliação constando do Projeto e da Entrevista, para os 

projetos selecionados. O currículo deixa de ser uma fase de avaliação para 

ser um documento acessório no processo de seleção na fase da entrevista. 

No caso do doutorado, os candidatos devem estabelecer um primeiro 

contato com o potencial orientador que indicará à Comissão de Seleção os 

candidatos de seu interesse. A Comissão procederá então à avaliação do 

Projeto e do Currículo, selecionando candidatos para a fase posterior de 

Entrevista. 

No quarto item da pauta foi estabelecido o calendário do processo da 

seleção das turmas de mestrado e doutorado que terão início em março de 

2012, com as seguintes datas: 

 Inscrições: 10/10/11 a 18/11/11 

 Resultados da avaliação dos projetos: 02/12/11 

 Entrevistas: 05 a 09/12/11 

 Resultados dos selecionados: 16/12/11 

No quinto item da pauta foi decidido o calendário da eleição para 

Coordenador e Vice-Coordenador do Programa para o dia 05/10/11 das 

13:30hs às 15:00hs. Foi também nomeada a Comissão Eleitoral, composta 

pelos professores Fabiano Dalto, Marco Antonio Cavalieri e Marcos Paulo 

Fuck (suplente) e pela discente Ana Paula Silveira. 

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 16 novembro de 2011. 

 

 

 

 

 

Prof. Victor Manoel Pelaez Alvarez 

Coordenador Pro Tempore do Programa de 

Mestrado e Doutorado em Políticas Públicas 


