
17/02/2020 SEI/UTFPR - 1228395 - Ata de Reunião

https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1357733&infra_siste… 1/2
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DIRETORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO-CT
PROG. POS-GRAD. PLAN. GOV. PUBLICA - CT

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2019, DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA PÚBLICA

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2019, às 13hs30min, na sala A-302, do Câmpus Curi�ba,
Sede Centro, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, fizeram-se presentes os Professores: Ana
Paula Myszczuk, Antônio Gonçalves de Oliveira, Anderson Catapan, Chris�an Luiz da Silva, Simone
Aparecida Polli, Ivan Carlos Vicen�n, Edna Miola, Maria Lucia Figueiredo Gomes de Meza,  Inácio
Andruski Guimarães, Isaura Alberton de Lima, Hilda Alberton de Carvalho, Décio Luiz Estevão e Ricardo
Lobato Torres. Ausente de forma jus�ficada: Rogério Allon Duenhas. Ausentes de forma injus�ficada:
Vanessa Ishikawa Rasoto e Maclovia Correa da Silva. Também, se fizeram presentes os representantes
discentes, a doutoranda Andrea Traub e o mestrando Luiz Henrique da Rocha Machado. Na ocasião,
informou-se e deliberou-se o seguinte: 1. Posse do novo representante discente do Mestrado: Foi dada
a posse e as boas-vindas ao novo representante discente eleito do Mestrado, o aluno Luiz Henrique da
Rocha Machado, da turma de 2019. Como suplente, foi eleita a discente da turma de 2018 Mariel Mayer
Pilarski. 2. Homologação do resultado final do Processo Sele�vo: foi apresentado o resultado final para
convocação em primeira chamada dos processos sele�vos para ingresso no mestrado e no doutorado.
Foram definidos também os orientadores dos novos discentes da turma de 2020. 3. Edital de Pré-
Doutorado: Foi informado pelo Coordenador que foi lançado em meados de novembro o Edital 23/2019
da PROPPG sobre o Pré-Doutorado, no qual o PGP foi incluído sem prévia consultada à coordenação ou
ao seu colegiado. Professor Chris�an explicou ao Colegiado o obje�vo e os detalhes do edital da PROPPG,
aclarando que foram incluídos todos os cursos de doutorado da UTFPR e que a adesão à oferta é
voluntária. Assim, colocou-se em votação duas propostas: a primeira de aderir ao Edital tal como foi
lançado e a segunda de não aderir o Edital e estudar como incorporar o Pré-Doutorado no Processo
Regular do PGP. Por maioria de votos, venceu a segunda opção. O Professor Antonio sugeriu ainda que
houvesse uma janela nas próximas edições do Pré-Doutorado de consulta às Coordenações de Curso, que
informariam se ofertariam vagas e quantas por ano. 4. Planejamento da oferta de disciplinas de 2020
(dias e horários): A Coordenação apresentou uma proposta inicial de oferta de disciplinas para o ano de
2020. Foram feitos os ajustes solicitados pelos professores, de tal maneira que todas as disciplinas do
quadro atual serão ofertadas em 2020. Registre-se que o Colegiado solicitou retomar a definição an�ga
de que as disciplinas sejam ofertadas exclusivamente de quarta a sexta, no período da tarde e da manhã,
para facilitar a par�cipação dos discentes que, em geral, trabalham enquanto cursam o mestrado e o
doutorado. Na organização da agenda de 2020 foi acatado o pedido do Colegiado. Foi sugerido pelo
representante discente que para os alunos que trabalham, as opções de aula pela manhã e pela noite são
as melhores opções. Para algumas disciplinas, o pedido foi atendido. 5. Disciplina do IPPUR/UFRJ: A
Coordenação apresentou a possibilidade de ofertar a disciplina Colonialidade do Saber Urbano, na
modalidade à distância, que será ministrada pelo Professor Agus�n Lao-Monte, da Universidade de
Massachussets, no Ins�tuto de Pesquisa e Planejamento Urbano da UFRJ. A disciplina será semestral,
com carga horária de 60 horas, distribuídas em 17 encontros, às sextas-feiras pela manhã. Para viabilizar
a oferta, é necessário um professor supervisor no PGP e local com acesso a internet para transmissão da
aula por videoconferência, que permite a interação dos ouvintes. A professora Simone se propôs a
conduzir a disciplina, dependendo da possibilidade de alteração de horários de aula na graduação, que
ela negociará com o chefe do seu departamento. O Colegiado homologou a proposta caso se mostre
viável. 6. Pedidos de nova prorrogação - Turma 2017 INCRA: Foram homologados os novos pedidos de
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prorrogação de prazo dos alunos Ariane, Claudinei, Eliane, Ronilson e Wagner. Os alunos Nilton, Daniel,
Cássia, João Wagner, Cleria e Luciano defenderão entre os meses de novembro e dezembro de 2019. Com
este cenário, os indicadores da turma INCRA ficam os seguintes: Concluintes: 93,75%, No prazo regular:
25% (conceito bom acima de 40%, muito bom acima de 60%), Em 27 meses: 37,5%, Em 30 meses:
31,25%, Tempo mediano de conclusão: 27 meses (conceito bom abaixo de 30 meses, muito bom abaixo
de 27 meses). 7. Pedido de prorrogação de trancamento: Foi homologado o pedido de prorrogação de
prazo do trancamento em mais 3 meses para o aluno Leonardo Gomes da Costa, da turma de
2018. Concedido anteriormente: 17 de julho a 17 de outubro de 2019. Nova prorrogação: 18 de outubro
de 2019 a 18 de janeiro de 2020. Os novos prazos do aluno são: Banca de qualificação: até 28 de
fevereiro de 2020. Banca de defesa: até 31 de agosto de 2020. 8. Desligamento de discente: Foi
homologado o desligamento do discente Gustavo Or�gara, da turma de 2019, a pedido do próprio aluno,
porque a empresa não o liberou para acompanhar as disciplinas. 9. Aceite de aluno estrangeiro em
disciplinas do PGP: Foi aceite pelos professores das disciplinas de Economia Regional e Urbana (Prof.
Rogério) e Planejamento e Polí�cas Econômicas (Prof.ª Maria Lucia) a matrícula de aluno estrangeiro, da
Universidade de Bérgamo - Itália, que fará intercâmbio na UTFPR no primeiro semestre de 2020. 10.
Assuntos gerais: em função do adiantado da hora, os demais itens de pauta foram transferidos para a
próxima reunião. Assinam a presente ata o Coordenador do Programa e a Secretária Ad hoc, Professora
Ana Paula Myszczuk.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO LOBATO TORRES, COORDENADOR(A) DE
CURSO/PROGRAMA, em 09/12/2019, às 20:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA MYSZCZUK, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 17/02/2020, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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