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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2019, DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA PÚBLICA

 

Aos nove dias do mês de dezembro 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: Antônio
Gonçalves de Oliveira, Anderson Catapan, Edna Miola, Ivan Carlos Vicen�n, Inácio Andruski Guimarães,
Rogério Allon Duenhas e Ricardo Lobato Torres. Ausentes de forma jus�ficada: Ana Paula Myszczuk,
Chris�an Luiz da Silva, Décio Estevão do Nascimento, Hilda Alberton de Carvalho, Isaura Alberton de
Lima, Maria Lucia Figueiredo Gomes de Meza, Simone Aparecida Polli e Vanessa Ishikawa
Rasoto. Ausentes de forma injus�ficada: Maclovia Correa da Silva. Também, se fizeram presentes os
representantes discentes, a doutoranda Elisa Cris�na De Carvalho e o mestrando Luis Henrique da Rocha
Machado. Na ocasião, informou-se e deliberou-se o seguinte: 1. Estágio Pós-Doutoral no PGP: O
Coordenador informou que há interesse crescente de candidatos a estágio de pós-doutorado no
Programa e em consulta ao regulamento da UTFPR é preciso duas ações para viabilizar a sua oferta:
elaboração do regulamento do Estágio de Pós-doutorado e elaboração de Edital da Processo Sele�vo.
Houve consulta de interesse do Colegiado em ofertar assim que possível e, de maneira unânime, todos
foram favoráveis. Próximos encaminhamentos: Proposta de regulamento a ser elaborada pela Comissão
Permanente de Acompanhamento e Avaliação, a ser apresentada na primeira ou segunda reunião de
2020. Após a aprovação do regulamento pelo colegiado, a Comissão Permanente de Seleção deve
elaborar proposta de Edital de Processo Sele�vo e apresentar ao Colegiado em reunião ordinária para
aprovação. 2. Relato de Visita e parceria com Plandites - UERN: O Professor Ivan, representando a
Coordenação, esteve em visita junto com o Professor Antonio no Mestrado em Planejamento e Dinâmicas
Territoriais no Semiárido da UERN, na cidade de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, e trouxe como
proposta a elaboração de um convênio para mobilidade docente entre os programas, isto é, a ida de
professores do PGP para ministrar disciplinas no Plan�des e a vinda de professores de lá para o PGP,
es�mando-se um custo de R$ 5 mil a ser reservado do orçamento do PGP ou de outras fontes para essa
ação. Como bene�cio, o convênio contribuirá com ações de solidariedade, inserção regional e integração
entre os PPGs da área PUR, importantes itens de avaliação da CAPES. Por unanimidade, a proposta foi
aceita e a formalização do convênio será encaminhada pela Coordenação em 2020. 3. Alunos especiais -
Turma 2020 - Convocação: Homologou-se a convocação do candidato Anderson Paulo Rossi, 11º
colocado no processo sele�vo de mestrado, como aluno especial da Linha de Governança Pública e
Desenvolvimento. Na linha de Planejamento e Polí�cas Públicas, em função da ausência de matrícula de
um dos dez candidatos convocados em 1ª chamada, foi convocado o 11º colocado como aluno regular, a
candidata Viviane Fraga Gouveia Rossi, e homologou-se a convocação do 12º colocado como aluno
especial, o candidato Alcides Pereira Da Silva Junior. 4. Calendário de Reuniões de 2020: Foi apresentado
e aprovado o calendário de reuniões de 2020. No total serão 9 reuniões ordinárias nas seguintes datas:
17/02, 30/03, 27/04, 25/05, 29/06, 31/08, 28/09, 26/10 e 30/11. Além disso, integra o calendário do
PGP: Seminário de Boas Prá�cas nos dias 25 e 26/03 e a Semana de Polí�cas Públicas do PET-PP nos dias
21 e 22/05. 5. Coleta Capes - 2019: O Coordenador solicitou que os docentes atualizem seus CV La�es
até a data de 09/02/2020. Além disso, no dia 02/02/2020 será compar�lhado um documento com o
relatório do Coleta Capes para que os professores leiam e acrescentem informações relevantes para ser
reportada à CAPES, referente às a�vidades do Programa realizadas exclusivamente no ano de 2019.  6.
Assuntos Gerais: O representante discente indagou sobre a possibilidade de obter patrocínio para o
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Seminário de Boas Prá�cas. Foi informado que tal medida é viável e requer processo de abertura de
edital de chamamento. A alterna�va será avaliada pela comissão organizadora do evento. Foi solicitado
pelo Professor Antonio a divulgação ainda este ano dos orientadores aos novos discente da turma de
2020, sugestão que será acatada pela Coordenação. Assinam a presente ata o Coordenador do Programa
e o Secretário Ad hoc, Professor Antonio Gonçalves de Oliveira.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO LOBATO TORRES, COORDENADOR(A) DE
CURSO/PROGRAMA, em 09/12/2019, às 15:26, 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 ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 09/12/2019, às 20:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1237120 e o código CRC
BFFEEC1B.
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