
ATA DA 7a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PRO TEMPORE DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Aos dezesseis de novembro 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 da Reunião de Coordenações de Programas Intersdisciplinares 
da Capes (Cainter 2) pelo Prof. Esteves 

2. Nomeação do Comitê de Seleção das turmas de mestrado e doutorado de 
2012 

3. Criação de novas disciplinas no Programa 

4. Informes gerais 

 

No primeiro item de pauta o Prof. Esteves relatou os principais 

aspectos discutidos na reunião do Cainter 2 em Brasília, quais sejam: 

• a garantia de interdisciplinariedade pelos Programas terá um 

controle constante da Capes, sendo portanto uma prioridade 

dessa instituição; 

• os critérios de pontuação de produção científica do Qualis são 

elaborados em função dos dados obtidos do Coleta Capes de 

forma a contemplar os periódicos nos quais os professores dos 

Programas estão publicando; 

• o peso das publicações dos Programas é em torno de 60% para 

periódicos e 40% para livros e capítulos de livros; 

• não existe uma proporção mínima de professores exclusivos 

aos Programas interdisciplinares. 

 

No segundo item da pauta foi nomeada, com aprovação unânime,  a 

Comissão de Seleção do Programa para o ano de 2012, integrada pelos 



seguintes professores: Fabiano Dalto (relator); Noela Invernizzi; Marco 

Antonio Cavalieri; Marcos Paulo Fuck (suplente). 

O terceiro item da pauta foi postergado para a próxima reunião de 

colegiado. 

Em não havendo informes gerais, a reunião foi  encerrada às 16:30hs 

da qual, eu, Prof. Luiz Alberto Esteves, Coordenador do Programa lavrei a 

presente Ata que assinada por mim, em XXXX de fevereiro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Luiz Alberto Esteves 

Coordenador do Programa de 

Mestrado e Doutorado em Políticas Públicas 

 


