
    Programa de Mestrado e Doutorado 
em Políticas Públicas 

                                Av. Prefeito Lothário Meissner, 632, Jardim Botânico 
                                80210-170 Curitiba (PR) Fone: (41) 3360-4354 

 

 

ATA DA 8 a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PRO TEMPORE DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, RE ALIZADA 

EM 20 DE DEZEMBRO DE 2011 
 
 

Aos vinte de dezembro de dois mil e onze às 14 h, 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 reunião ordinária do Colegiado Pro Tempore 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 
• Danielle Cristina Guizzo 
• Marcos Paulo Fuck 
• Iara Vigo de Lima 
• Wellington Pereira 
• Fábio Scatolin 
• Huáscar Pessali 
• Nilson M. de Paula 
• Noela Invernizzi 
• Fabiano A. S. Dalto 
• Julio Grudzen Neto 

 
A reunião teve como pauta os itens abaixo: 
 

1. Homologação do Processo de Seleção das turmas de mestrado e doutorado 

de 2012; 

2. Credenciamento da Profª Eneida Desiree Salgado; 

3. Oferta de disciplinas em 2012; 

4. Cadeiras para a sala de aula; 

5. Informes. 
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No primeiro item da pauta, o Prof. Fabiano Dalto relatou o resultado do 

Processo de Seleção das turmas de Mestrado e Doutorado para o ano letivo de 
2012. Após os processos de avaliação de projetos, análise de currículos e 
entrevista, a Comissão selecionou dois candidatos para o Programa de Doutorado: 

 
• Lívia Maria dos Santos 
• Willson Gerigk 

 
e seis candidatos para o Programa de Mestrado: 

 
• Caroline da Rocha Franco 
• Daniela Souza Nunes Oganauskas 
• Diego de Oliveira Nogueira 
• Lenina Formaggi e Silva 
• Ligia Eliana Setenareski 
• Vinicius Ignácio da Costa 

 
Dentre os seis candidatos selecionados para o mestrado, quatro são 

indicados para a linha de pesquisa Tecnologia, Regulação e Sociedade (TRS) e dois 
candidatos para linha de pesquisa Economia Política do Estado Nacional e da 
Governança Global (EPENGG). 

Já os dois candidatos de doutorado foram indicados para linha de pesquisa 
Economia Política do Estado Nacional e da Governança Global (EPENGG). O 
Colegiado aprovou por unanimidade o relato do Prof. Fabiano Dalto. 

 
No segundo item da pauta, o Prof. Huáscar Pessali relatou a proposta de 

credenciamento da Profª Eneida Desiree Salgado como docente colaboradora do 
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas. A avaliação do relator é que o 
ingresso da docente seria construtivo para a proposta do Programa, de modo que 
apresentou parecer favorável ao credenciamento. O Colegiado entendeu que a 
proposta de trabalho da Profª Eneida Desiree Salgado apresentaria melhor afinidade 
com a linha de pesquisa EPENGG, votando em unanimidade pela aprovação do 
parecer do relator. Adicionalmente, a Profª Eneida Desiree Salgado solicita a 
incorporação da disciplina Direito e Democracia no rol de disciplinas optativas do 
Programa, na linha de pesquisa EPENGG. 

 
No terceiro item da pauta, o Prof. Luiz Alberto Esteves se prontificou a fazer 

um levantamento das disciplinas optativas a serem ofertadas pelos docentes do 
Programa no ano de 2012 e apresentar, na próxima reunião ordinária do Colegiado, 
um planejamento do curso para 2012. 
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No quarto item da pauta, o representante dos discentes, o Prof. Wellington da 

Silva Pereira, apresentou a demanda para substituição das cadeiras para sala de 
aula. O Prof. Luiz Esteves sugeriu como encaminhamento incluir a demanda dos 
alunos no plano de aquisições do FDA, a ser realizado no primeiro trimestre de 
2012. A proposta foi aprovada pelo Colegiado por unanimidade. 

 
No quinto item da pauta, dedicado aos informes, foi informado que a próxima 

reunião ordinária do Colegiado ocorreria no mês de fevereiro de 2012. 
 
 
A reunião foi encerrada às 16 h da qual, eu, Prof. Luiz Alberto Esteves, 

Coordenador do Programa lavrei a presente Ata, assinada por mim, em 20 de 
dezembro de 2011. 

 
 

 
 

 


