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ATA DA 8a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, REALIZADA EM 18 DE 

DEZEMBRO DE 2012 
 
 

Aos dezoito de dezembro de dois mil e doze às 14 h 30 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 8ª 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: 
 

 Victor Manoel Pelaez Alvarez 

 José Henrique de Faria 

 Danielle Cristina Guizzo (Caroline da Rocha Franco) 

 Noela Invernizzi 

 Marcos Paulo Fuck 

 Nilson Maciel de Paula 

 Luiz Alberto Esteves  

 Fabiano Abranches Silva Dalto 
 

 
 

A reunião teve como pauta os itens abaixo: 
 

1. Informes 
2. Homologação do resultado final do Processo Seletivo 2013 para os 

candidatos aos cursos de mestrado e doutorado. 
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No primeiro item da pauta, dedicado aos informes, foi relatado que: 
 
a) Os docentes Eneida Desiree Salgado e Fabio Doria Scatolin justificaram a 

ausência na reunião. 

b) Os representantes dos alunos Wellington Pereira, Livia Maria dos Santos 

e Caroline da Rocha Franco justificaram a ausência na reunião. 

c) Foi realizada a seleção de candidatos estrangeiros pela OEA, sendo que o 

4P, um dos Programas com maior demanda de candidaturas, não foi 

contemplado com nenhuma bolsa. Foi questionado à PRPPG qual o 

critério adotado, sendo que foi informado que a decisão foi tomada pela 

própria comissão da OEA. A PRPPG informou que o MEC e a OEA irão 

reavaliar os critérios nas próximas seleções. O colegiado do 4P aguardará 

a definição dos novos critérios para se posicionar quanto à participação de 

futuros processos 

 
O Prof. Victor pediu que fosse incluída a seguinte pauta: 
 

3. Indicadores do Processo Seletivo. 

 
 
No segundo item da pauta, o Prof. Victor leu a ata de homologação do 

Processo Seletivo 2013, onde constam os aprovados para os cursos de mestrado e 

doutorado em Políticas Públicas e como foi realizada a avaliação dos candidatos, 

sendo informados os potenciais orientadores dos aprovados. 

No terceiro item da pauta, o Prof. Victor demonstrou aos presentes, os 
indicadores gráficos do Processo Seletivo, sendo que o Prof. Esteves solicitou que 
estes indicadores sejam incluídos no Sistema Coleta Capes 2013. 

 
O Prof. Fabiano sugeriu que a distribuição dos projetos para avaliação seja 

mais direcionada conforme a área do avaliador e considera que a carta de 
recomendação deve ser mantida, sendo utilizada como um dado a mais para a 
avaliação. 

 
Foi sugerida a reformulação do site do 4P, para que fique menos poluído e 

mais intuitivo. 
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Foi feito um encaminhamento pelo Coordenador, Prof. Esteves, para que seja 

realizada a votação do trabalho da Comissão de Seleção e publicação da lista de 
aprovados. O encaminhamento foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. 

 
 
A reunião foi encerrada às 16 h 15 min, da qual, eu, Prof. Luiz Alberto 

Esteves, Coordenador do Programa, lavrei a presente Ata, assinada por mim, em 18 
de dezembro de 2012. 


