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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2020, DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2020, às 13hs30min, por videoconferência, utilizando a plataforma Google
Meet, participaram da reunião os Professores: Anderson Catapan, Décio Estevão do Nascimento, Hilda Alberton de
Carvalho, Inácio Andruski Guimarães, Maria Lucia Figueiredo Gomes de Meza, Rogério Allon Duenhas, Ricardo Lobato
Torres eSimone Aparecida Polli. Ausências justificadas: Ana Paula Mysczuk, Antonio Gonçalves de Oliveira, Edna Miola
e Isaura Alberton de Lima. Ausências não justificadas: Christian Luiz da Silva, Ivan Carlos Vicentin e Vanessa Ishikawa
Rasoto. Também participaram os representantes discentes, a doutoranda Andrea Traub e sua adjunta Elisa Cristina de
Carvalho, e a mestranda Mariel Mayer Pilarski. Na ocasião, informou-se e deliberou-se o seguinte: 1. Homologação de
desligamento discente: Foi homologado o desligamento do aluno Flavio Rosendo dos Santos (Doutorado - Turma 2019),
a pedido do prórpio discente. 2. Revista Brasileira de Planejamento e Desenvolvimento - Balanço e nova gestão:
Professor Anderson Catapan apresentou a evolução dos indicadores da revista nos últimos 7 anos e informou a transição de
gestão, cujo editor passará a ser o Professor Christian Luiz da Silva a partir de 2021. 3. Turma Fora de Sede - Mestrado Ministério da Saúde: O Coordenador informou que foi procurado pelo Ministério da Saúde, que tem interesse em oferta
de curso de mestrado para 25 alunos do órgão, sendo 20 para profissionais atuando no próprio ministério e 5 para
profissionais cedidos a outros órgãos. A proposta será encaminhada pelo Coordenador, considerando o valor base de
25.000,00 por aluno, recurso a ser transferido por um Termo de Execução de Descentralizada, a ser executado nos
exercícios de 2021 e 2020. Para o ano de 2020, bastaria a minuta do edital de seleção, que poderá acontecer entre fevereiro
e abril de 2021, com ingresso e início da turma em junho de 2021. Os membros do Colegiado concordaram com a proposta
e disponibilidade de oferta da turma fora de sede. 4. Resolução para Licenciamento de Dissertações e Teses (IN 10/2020
PROPPG): Coordenador informou da necessidade de elaboração. Um modelo será encaminhado para discussão aos
professores, baseado na Resolução Interna do PPGA. 5. Informativos: O Coordenador informou que o resultado
preliminar do processo seletivo interno para bolsa de mestrado com recursos próprios já foi divulgado, estando em prazo de
interposição de recursos. Após a divulgação do resultado final, a bolsa será implementada ao primeiro colocado a partir de
outubro de 2020, com vigência até setembro de 2021. A minuta do edital do Pós-Doutorado foi avaliado pela PROJU e as
correções solicitadas já foram providenciadas pelo Professor Inácio. A Coordenação encaminhará pelo SEI o edital para
coleta das assinaturas das autoridades do Campus e divulgará em até uma semana o edital. O Coordenador informou que
submeter no dia 24/09 a proposta do Programa para o Edital 25/2020 do CNPq, pleiteando duas bolsas de mestrado (24
meses) e duas bolsas de doutorado (48 meses). Informou ainda que o Plano Anual de Contratações do exercício de 2022 do
PGP foi encaminhada à DIRPPG-CT no dia 18/09, com base no orçamento anterior elaborado pela Coordenação. Foi
informado que a partir de 01/10/2020 as solicitações de banca devem ser feitas pelo sistema acadêmico, conforme novas
funcionalidades apresentadas pela PROPPG. Foi indicado o Professor Décio para representar o PGP como membro
avaliador dos projetos do Prêmio Gestor Público Paraná, promivido pelo SINDAFEP e ALEP. 6. Assuntos Gerais: Foi
reforçado pelo Coordenador que a partir da próxima reunião de colegiado assumem os novos representantes discentes de
mestrado e doutorado. Assinam a presente ata o Coordenador do Programa e o Secretário Ad hoc, Professor Anderson
Catapan.
Documento assinado eletronicamente por RICARDO LOBATO TORRES, COORDENADOR(A) DE CURSO/PROGRAMA,
em 28/09/2020, às 15:55, 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 ANDERSON CATAPAN, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
28/09/2020, às 15:58, 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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