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ATA DE REUNIÃO Nº 20 DE JUNHO DE 2022

 

Aos vinte dias do mês de junho de 2022, às 13hs30min, por videoconferência, u�lizando a plataforma
Google Meet, par�ciparam da reunião os(as) Professores(as): Ana Paula Myszczuk, Anderson Catapan,
Antonio Oliveira, Décio Estevão do Nascimento, Hilda Alberton de Carvalho, Ivan Carlos Vicen�n, Inácio
Andruski Guimarães, Isaura Alberton de Lima, Maria Lucia Meza, Rogerio Allon Duenhas, Simone
Aparecida Polli, Vanessa Rasoto; e o representante discente: Victor Hugo Pereira.  Jus�ficaram ausência:
A representante dos alunos de mestrado Monique.  Professor Décio e Professor Anderson Catapan
par�ciparam sem Direito a voto.Na ocasião, informou-se e deliberou-se o seguinte:

1. Aprovação de Parecer sobre os relatórios de pós-doutorado: o professor Anderson Catapan relatou o
bom aproveitamento dos dois alunos de pós-doutoramento  (Chris�an Scapulatempo Strobel e Fabricio
Baron Mussi) vinculados ao PGP e sinalizou suas respec�vas aprovações. O colegiado aprovou por
unanimidade os relatórios. 2. Definição de orientação do aluno Mauricio Krzesinski Júnior: Após as
explicações sobre a adesão do Mauricio ao programa via segunda chamada, a professora Hilda perguntou
ao colegiado se alguém poderia orientá-lo. Como ninguém se pronunciou, a orientação do aluno ficará a
cargo da professora Hilda.  3. Definição de Espaço do PGP para reforma com recursos do MS: A
professora Ana Paula pediu para que o ponto de pauta fosse discu�do em seguida, no momento que ela
conseguir entrar na reunião. Por isso, o ponto de pauta 4 foi discu�do primeiro. 4. Análise de pedido de
permanência de vínculo com o programa na condição de professor voluntário: O professor Antônio leu
para a plenária o relatório de parecer desenvolvido por ele no que tange o pedido de permanência de
vínculo do professor Décio na condição de professor voluntário. No caso, o parecer desenvolvido pelo
professor Antônio definiu pela admissão do professor Décio como professor voluntário. E, ainda, abrindo
a possibilidade de admissão enquanto professor permanente. O professor Décio sinaliza que não tem
interesse em se manter como professor permanente, mas exclusivamente como voluntário. Pois, como
relata, tem como único obje�vo formar seus orientandos. As discussões envolvendo a admissão do
professor Anderson Catapan como professor voluntário serão discu�das, provavelmente, em reuniões
posteriores, tendo em vista uma recente discussão sobre a temá�ca na reunião dos coordenadores de
programas de pós-graduação. A professora Ana Paula comenta que, caso o professor Décio venha a ser
aceito como professor permanente, o mesmo deverá ofertar disciplinas e aceitar novos orientandos. O
professor Antonio destaca que, essa situação mencionada pela professora Ana Paula com relação a
professor permanente, também vale para professor colaborador com suas respec�vas responsabilidades.
O professor Décio sugere uma outra opção para solucionar o caso, que seria transferir seu orientando
para outro professor do programa, o qual seria apoiado por ele. A professora Ana comenta que, essa
opção, por desfalcar a linha de pesquisa, não seria a mais viável, afinal, a linha ficaria ainda mais
prejudicada. E, como comenta, não solucionaria diretamente a questão do professor Anderson, pois, ela
deverá, invariavelmente, ser discu�da posteriormente. A professora Vanessa sugere que, como oferta
juntamente com o professor Décio uma disciplina opta�va, o mesmo poderia se enquadrar como
professor permanente e ela poderia assumir suas orientações. Entretanto, como sinaliza a professora Ana
Paula, isso não seria possível devido a professora Vanessa ser vinculado a outra linha de pesquisa,
impossibilitando-a de orientador em outra linha. Segundo o professor Antonio, o regulamento é claro, o
professor colaborador só pode ter uma atribuição: ou ele ministra disciplinas ou orienta alunos. Como
proposta de encaminhamento, a professora Hilda sugere que o professor Décio fique como professor
permanente de forma voluntária, enquanto a comissão agilizaria o trabalho de estudo dos perfis para



abrir novos editais de credenciamento e, ainda, posteriormente, o professor Anderson poderia se
vincular ao programa como colaborador. O professor Antonio destaca que as vagas abertas deverão levar
em conta o equilíbrio entre as linhas. Com isso, o relato desenvolvido pelo professor Antonio foi votado.
Os professores Ivan, Inácio, Rogerio, a professora Isaura e o representante discente Victor Hugo, votaram
a favor ao relato. As professoras Ana Paula, Simone e Maria Lucia, votaram contrariamente à aprovação.
A professora Hilda reitera que a comissão do estudo de perfis agilize suas pesquisas para que o edital seja
publicado o quanto antes para que as vagas sejam preenchidas o mais rápido possível de maneira que a
linha de polí�cas públicas tenha  o quadro de professores recomposta. A professora Ana Paula sugere
uma data limite para que seja definido até quando o professor Décio ficará como permanente. Os
professores Ivan, Antonio, Inácio e o representante discente Victor Hugo votaram de forma contrária a
es�pulação da data. A professora Ana Paula, Isaura, Simone, Maria Lucia e o professor Rogerio votaram a
favor da data. A data definida foi 16/06/2023 de acordo com o prazo regulamentar do orientado do
professor Décio, Alcides Pereira Da Silva Junior. A profa Hilda frisou que seria registrado em ata a 
reposição imediata do quadro de professores da linha de polí�cas públicas. A professora Ana Paula
iniciou o ponto de pauta 3. Definição de Espaço do PGP para reforma com recursos do MS: Uma das
opções de sala é um espaço ofertado pelo PPGTE por meio do professor Francis. No caso, o espaço será
compar�lhado com eles. E, um dos acordos firmados por ata, é de que a sala será de propriedade dos
dois programas, isto é, não será possível que o PPGTE ou o PGP assumam a propriedade de forma
individual do espaço. O professor Ivan sugere que o pedido de espaço seja formalizado junto ao campus
e, caso seja realmente recusado, as negociações  com o PPGTE poderiam ser con�nuadas. Como proposta
de encaminhamento, a professora Hilda sugere a elaboração da ata pelo colegiado solicitando um espaço
para o campus. 5. Edital de seleção Turma MS e turma regular: O ponto está atrelado ao formato da
avaliação do próximo processo sele�vo. Afinal, como demanda demonstrada, há muitos pretensos
candidatos originados de municípios e estados diferentes que, dessa forma, poderiam par�cipar do
processo. De acordo com a sugestão da professora Simone, o professor Antonio e a professora Ana Paula,
o número de vagas ofertadas para os processos sele�vos deverá ser baseado na disponibilidade dos
professores. Ou seja, cada professor deverá informar quantos alunos pretende orientar. A professora Ana
Paula comenta que, de acordo com as úl�mas discussões para elaboração de provas, ela seria baseada
em um livro para o mestrado e dois livros para o doutorado, sendo duas questões para o mestrado e
quatro questões para o doutorado. O professor Ivan é favorável a retornar a avaliação presencial, bem
como é contrário a modificação da prova para duas questões. O colegiado decidiu por elaborar as
questões e formatos da seguinte forma: Mestrado com avaliação presencial e questões obje�vas;
Doutorado com avaliação presencial e questões subje�vas e Turma do MS de doutorado de forma remota
com questões subje�vas.

A professora Hilda destacou a importância da atualização do currículo La�es e também do depósito dos
trabalhos técnicos nos repositórios da biblioteca.

Após as definições, a reunião deu-se por encerrada.
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