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Aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2021, às 13hs30min, por videoconferência, u�lizando a
plataforma Google Meet, par�ciparam da reunião os Professores:, Chris�an Luiz da Silva, Edna Miola,
Hilda Alberton de Carvalho, Isaura Alberton de Lima, Inácio Andruski Guimarães, Ivan Carlos Vicen�n,
Maria Lucia Figueiredo Gomes de Meza, Rogério Allon Duenhas e Ricardo Lobato Torres. A profa.Simone
Aparecida Polli esta de licença maternicadade e a Profa Vanessa Ishikawa Rasoto estava em afastamento
por luto. Também par�cipou a representante discente, a doutoranda Daniele Solana Minozzo e a
mestranda Alana Pontes Figueiredo e seu adjunto Luís Henrique da Rocha Machado. Na ocasião,
informou-se e deliberou-se o seguinte: 1. Resultado do recredenciamento de professores: Houve uma
inversão dos dois primeiros pontos de pauta, pois, o professor Ricardo estava em outra reunião. A
coordenadora Hilda comenta que os dois professores que precisavam complementar o la�es para
alcançar os requisitos necessários, o complementaram. Informou-se que o Professor Inácio, não tendo
a�ngido a pontuação, passa a ser professor colaborador. A Professora Ana Paula reforça que a ficha de
produções seja entregue anualmente, apontando os seguintes mo�vos: para verificar e acompanhar sua
publicação técnica e bibliográfica, como também pela possibilidade de melhorarem os dados cadastrados
na plataforma sucupira. A coordenadora Hilda reitera essa importância, também reforçando que o
acúmulo das informações ao longo dos quatro anos, gera problemas como a não pontuação de
determinadas publicações, por isso, o acompanhamento anual pode facilitar na organização e cadastro
das publicações. O professor Décio sugere que os professores podem trabalhar com co-orientação e
publicações conjuntas para melhorar a qualidade das publicações de todos os envolvidos (as). Após os
comentários, o resultado foi homologado. 2. Mudança de status de professor permanente para
colaborador do professor Ricardo Lobato Torres: O professor Ricardo menciona que vai con�nuar com as
orientações que estão em andamento e intenciona sua vontade de orientar a aluna Alexandra que entrou
no úl�mo processo sele�vo e que foi orientanda dele no mestrado. 3. Abertura de edital para
credenciamento de professores: Com a baixa de três professores permanentes para colaboradores, a
coordenadora Hilda sugere a reposição. O professor Antonio menciona que existe um total de número de
professores no quadro, independente dessas realocações do status de permanência para colaboradores,
por isso, pede que seja realizado o cálculo para verificar se existe o número de professores permanentes,
condizentes com os professores colaboradores. O professor Ricardo informa que para cada dez
professores permanentes, são possíveis dois colaboradores. A coordenadora Hilda informa que essa
abertura se dará apenas para o credenciamento de professores permanentes. A Professora Ana Paula
sugere que, primeiro, deve-se discu�r quais os perfis de professores poderão ser selecionados. O
Professor Ivan, Antonio e Chris�an, acreditam que não seja necessário abrir uma vaga em subs�tuição ao
Professor Inácio, pois, ele pode voltar a ser professor permanente no ano seguinte. A professora Edna
informa que a ideia é que sejam abertas novas vagas para ampliar o corpo de professores(as). O Professor
Ivan comenta que, se a discussão for para aumentar o número de professores, isso deve ser discu�do
especificamente, o que não caberia no ponto de pauta de subs�tuição que está sendo discu�da. O
Professor Ivan sugere que os três casos de subs�tuição devam ser discu�dos primeiramente. A professora
Ana propõe que a comissão de credenciamento discuta os perfis dos professores para a reposição dos
três professores(as). Assim sendo, a coordenadora Hilda reitera que serão realizadas apenas essas
subs�tuições e, caso seja necessário, será discu�do futuramente o credenciamento de novos professores.
4. Mudança de coordenação a Linha de Polí�cas Públicas: A professora Ana Paula informa que o nome
selecionado foi o da professora Simone que assumirá assim que ela retornar em setembro. 5. Validação



das orientações para os alunos da turma 2021: A coordenadora Hilda comunica que não possui as
orientações na linha de Polí�cas Públicas e irá exibir a lista de orientações da linha de Governança
Pública. A professora Ana Paula informa quais serão os orientadores(as) da linha de Polí�cas Públicas e
comunica que posteriormente irá enviar por escrito. 6. Comissão de seleção - Edital: Como expressa a
coordenadora Hilda, o ponto de pauta surge para verificar se a atual comissão de seleção precisa de
ajustes. A professora Ana Paula informa que um novo professor deve ser selecionado para assumir a
presidência da comissão, tendo em vista que o professor Inácio agora está como professor colaborador. O
professor Antonio informa que tem interesse em par�cipar da comissão, mas não como presidente da
comissão, também aceitaram par�cipar da comissão os professores: Isaura, Inácio e Rogério. A
Presidência será definida na reunião do grupo. 7. Informações sobre o coleta: A coordenadora Hilda
passa ao próximo ponto de pauta, passando a palavra para o professor Ricardo que acompanhou a
coleta. O professor Ricardo informa que uma revisão é necessária, como também a seleção dos
destaques. Sendo assim, solicita o apoio dos professores Chris�an e Antonio nesses úl�mos ajustes.
Sobre o envio, a data máxima é dia 31/05, contudo, assinala que o envio será realizado entre os dias
27/28. Após o dia 01/06, os destaques deverão ser selecionados na plataforma. 8. Comissão para revisão
do projeto de curso: Como ideia para formação da comissão, a professora Ana Paula propõe como
membros a coordenação e vice-coordenação do programa, como também as coordenações das linhas. O
professor Ivan sugere que os professores Chris�an e Antonio par�cipem da comissão, pois, foram eles
que criaram o projeto do curso e possuem as informações lógicas de toda a construção. A professora
Isaura concorda com o professor Ivan e também acredita que a ausência deles poderia deformar o
projeto. Os professores Chris�an e Antonio concordam em par�cipar da comissão. A coordenadora Hilda
comenta que também é importante membros que não par�ciparam em outros momentos, para poderem
acrescer na revisão. Após as discussões, ficou deliberada a seguinte composição da comissão: Antonio,
Isaura, Chris�an, Rogerio, Ana, Hilda. 9. Subs�tuição do Ricardo na comissão de recredenciamento: Com
a saída do professor Ricardo como permanente, abriu uma vaga para a comissão de Recredenciamento. O
Professor Rogério assumiu a vaga. 10. Edital para par�cipação de alunos em disciplinas isoladas: O
professor Antonio comenta que os alunos externos só são aceitos quando vinculados a programas de
pós-graduação. A professora Edna propõe que o conceito de aluno externo seja ampliado, para que seja
possível que mais alunos(as) possam se matricular nas disciplinas do programa. O Professor Antonio e
Ricardo, declaram que o próprio regulamento do programa já permite a matrícula de estudantes externos
de nível superior, como também a emissão de cer�ficado e, posteriormente, podendo ser validado caso o
aluno venha a ser aluno do programa. A professora Edna informa que, em diversos outros programas de
pós-graduação, as vagas abertas para alunos externos são preenchidas com percentuais proporcionais
aos alunos matriculados do próprio programa, sendo um limite para impedir que haja mais alunos
externos do que internos. Ademais, esses outros programas publicam editais para selecionar os
candidatos. Ficou acordado entre os professores da reunião que essas discussões serão realizadas
posteriormente na comissão de seleção. 11. Subs�tuição na Comissão de bolsas: O professor Anderson
assumiu a vaga como presidente da comissão. Após o encerramento dos pontos de pauta, voltou-se a
discu�r a presidência da comissão de seleção. Como proposta de deliberação, a coordenadora Hilda
propõe que, por hora, o edital seja realizado pelos professores (as): Inácio, Isaura, Antonio e Ana. Após
isso, a reunião deu-se por encerrada.  
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