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COMITE ASSESSOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA

ATA N.º 04/2012
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e doze às quinze horas na
sala quatro mil e quatro do pavilhão quatro ocorreu a quarta reunião ordinária dos
professores do Programa de Pós-Graduação em Geografia (Instituto de Ciências
Humanas e da Informação) da Universidade Federal do Rio Grande.
Compareceram à reunião os Professores Doutores: Solismar Fraga Martins,
Jussara Mantelli, Ulisses Rocha de Oliveira e Cláudio Wilson Mendes Júnior. Os
Professores Doutores que estavam ausentes devido a participação em outras
atividades ligadas à Universidade: Anderson Luis Ruhoff, Pedro de Souza
Quevedo Neto, Beatriz Valladão Thiesen. Professores Doutores ausentes: Jorge
Arigony Neto, Dario de Araújo Lima, Rosângela Lurdes Spironello. Partiu-se para o
1º ponto da pauta; Qualificações pendentes: O Professor Solismar expôs aos
presentes sobre a questão das qualificações ainda pendentes dos mestrandos
William Martins da Rocha, Glaudenir Hofalcker de Lemos e Taciela Nunes Garcia,
e esclareceu que o prazo máximo para realizar as qualificações são dezoito
meses. Após discussão dos Professores Doutores presentes, entrou-se em
consenso que até o dia vinte e um de dezembro de dois mil e doze, os alunos
acima citados deverão realizar o agendamento de suas qualificações junto a
secretaria do programa, como condição para a realização de suas matrículas para
o primeiro semestre letivo de 2013 no Programa de Pós-Graduação em Geografia.
Partiu-se então para o 2º ponto da pauta; Alteração do regimento do Programa
de Pós-Graduação em Geografia: O Professor Solismar expôs aos presentes as
mudanças que foram sugeridas, por ele próprio e pela Professora Jussara. As
partes que estavam sujeitas a alteração foram lidas, discutidas por todos os
presentes, e foi decidido pela aprovação das mesmas, conforme consta nas
alterações do regimento em anexo. Partiu-se para o 3º ponto da pauta;
Oferecimento de disciplinas para o primeiro semestre letivo de dois mil e
treze: O Professor Solismar explanou que o período de matrículas para o primeiro
semestre letivo de dois mil e treze será de cinco de março de dois mil e treze a
sete de março de dois mil e treze, e o início das aulas ocorrerão no dia onze de
março de dois mil e treze. A Professora Jussara informou que ministrará a
disciplina de Geografia da Agricultura Brasileira; o Professor Ulisses informou que
ministrará a disciplina Geomorfologia Costeira do Brasil; o Professor Claudio
informou que ministrará a disciplina Processamento e Classificação de Imagens
de Sensoriamento Remoto; a Professora Susana Maria Veleda da Silva e o
Professor César Ávila Martins informaram que ministrarão em colegiado a
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disciplina Bases Metodológicas da Pesquisa em Geografia Humana, o Professor
César informou que ministrará a disciplina de Conceitos Geográficos, o Professor
Paulo Roberto Rodrigues Soares informou que ministrará a disciplina de
Metropolização e Dinâmica Urbano-regional, o Professor Marcelo Dutra da Silva,
do Instituto Oceanográfico, informou que ministrará a disciplina Tópicos Especiais
em Análise dos Sistemas Naturais e Ambientais. Partiu-se para o 4º ponto da
pauta, Recursos para alunos em prorrogação: O Professor Solismar colocou
em discussão e aprovação algo que já vinha sendo discutido entre os professores
do programa que trata-se de não mais dispor de recurso para mestrandos que
estejam no período de prorrogação além dos 24 meses ou que estejam em atraso
em relação as suas qualificações, após discussão tal decisão foi aprovada por
unânimidade. Assuntos Gerais: O Professor Solismar expôs a indicação do
Professor César quanto a indicação de nomes para participação da X
ENANPEGE, que foi aceita pelos demais, como segue: Professor Armen
Magnonian para a mesa 2. “O papel das políticas públicas na produção do espaço
urbano brasileiro”, e de Silvia Selingard (UNESP) para a mesa 1. “A
territorialização das políticas públicas no Brasil: a desconcentração
socioeconômica; o pacto federativo e o desenvolvimento desigual”. O Professor
Ulisses informou sobre o processo de eleição de coordenador e coordenador
adjunto do Programa de Pós-Graduação em Geografia, esclarecendo que ele é o
presidente da Comissão Eleitoral da referida eleição, o Professor Jorge é seu
suplente, a Mestranda Bianca é a representante dos discentes, sendo que sua
suplente é a mestranda Tânia Luz. Informou ainda que até o momento da presente
reunião, havia chapa única concorrendo à eleição, sendo que o Professor
Solismar concorre para Coordenador e a Professora Jussara concorre com sua
Coordenadora Adjunta. Às dezesseis horas e vinte minutos o Professor Solismar
Fraga Martins encerrou a reunião, da qual para constar em registro foi lavrada a
presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Coordenador e pela
secretária.
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