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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA PÚBLICA

 

Aos trinta dias do mês de setembro 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, Rogério Allon Dunhas,
Inácio Andruski Guimarães, Isaura Alberton de Lima, Hilda Alberton de Carvalho, Décio Luiz Estevão e
Ricardo Lobato Torres. Ausentes de forma injus�ficada: Vanessa Ishikawa Rasoto e Maclovia Correa da
Silva. Também, se fez presente a representante discente, a doutoranda Andrea Traub. Na ocasião,
informou-se e deliberou-se o seguinte: 1. Nova ficha de avaliação da Capes: Foi apresentado pelo
professor Ricardo a nova ficha de avaliação da Capes para o quadriênio de 2017-2020 e os indicadores
preliminares do Programa calculados pela Coordenação da Área na Capes. Chama a atenção os baixos
índices nos indicadores de tempo de conclusão dos alunos de mestrado e percentual de professores com
orientações na graduação (TCC, IC ou Extensão). 2. Autoavaliação do Programa: uma das novidades da
nova ficha é o item de auto-avaliação do Programa. Foi solicitado pelo Coordenador que o Programa
ins�tua a autoavaliação no ano de 2020, bem como o acompanhamento de egressos como parte dessa
autoavaliação do Programa. Esta tarefa fica atribuída à Comissão Permanente de Avaliação do PGP.
3. RBPD promoção da revista - Critérios Qualis: Na nova classificação Qualis, na avaliação parcial de
2017-2018, A3. Foi solicitado pelo Coordenador que os professores e discentes, na medida do possível,
citem em seus ar�gos trabalhos publicados na RBPD, como medida de aumentar os indicadores e, assim,
contribuir para manutenção ou melhoria do qualis da revista do PGP. 4. Homologação de desligamento
de discentes e de retorno de trancamento: Foram desligados os alunos Marcio do Nascimento Mar�ns
(Turma 2017) por não cumprimento do prazo de defesa, e Talila Auler (Turma 2019), por desistência.
Informou-se ainda que o Gustavo Or�gara (Turma 2019 ) retornou do trancamento de matrícula em
setembro, tendo o aluno se matriculado nas disciplinas de Planejamento Estratégico Governamental e
Economia Polí�ca do Desenvolvimento. 5. Reingresso para defesa de dissertação: A pedido do
orientador, Professor Décio, foi aceito pelo Colegiado o reingresso para defesa de dissertação da
aluna Cinthia Oliveira dos Anjos (Turma 2017), com data de defesa prevista para início de novembro de
2019. 6 Novos processos da coordenação / secretaria: O Coordenador informou que a par�r de 2020 os
seguintes processos serão realizados pela Secretaria Geral (compar�lhada) da sede centro: agendamento
de bancas, requisições de auxílios e pagamentos e SCDP. 7. Convocação de eleições de representante
discente do Mestrado: O Coordenador informou que o mandato dos representantes do mestrado se
encerrou e convocou eleição dos novos representantes para o período de outubro de 2019 a setembro
de 2020, a serem apresentados na próxima reunião ordinária do Colegiado. 8. Indicação de dissertação
ao Prêmio da EnAnpur: Foi solicitado pelo Coordenador que os professores indiquem nas atas de defesas
os trabalhos considerados aprovados com excelência para concorrer o prêmio de melhor dissertação da
EnANPUR. Como exemplo, a dissertação de Bianca Camargo Mar�ns, orientada pela Prof. Simone,
recebeu tal indicação pela banca avaliadora. Havendo mais de uma indicação, será implementada uma
banca para selecionar a dissertação a ser indicada pelo Programa para concorrer o prêmio. A par�cipação
no prêmio é uma forma de dar visibilidade ao Programa. 9. Assuntos Gerais: Informou-se que no
processo sele�vo de 2019 houve 217 candidatos inscritos no mestrado e 56 inscritos no doutorado. O
total de alunos regulares neste momento é de 61 alunos, sendo 10 do doutorado e 51 do mestrado.
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Solicitou-se atenção aos prazos de defesa. Registre-se em ata, ainda, a intenção da Prof.a Edna de realizar
o Estágio de Pós-Doutorado entre Setembro de 2020 e Agosto de 2021, cujo trâmite está em andamento
no seu Departamento. O Colegiado está de acordo com o afastamento para sua qualificação. O
Coordenador informou à Professora sobre os novos procedimentos de afastamento em função das
mudanças nos marcos regulatórios pelo MEC. 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 15:38, 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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