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COMITE ASSESSOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA

ATA N.º 05/2012
Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e doze às quinze horas na
sala seis mil duzentos e cinco do pavilhão seis ocorreu a quinta 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, Jorge Arigony Neto e Cláudio Wilson
Mendes Júnior. Justificaram ausência os Professores Doutores: Anderson Luis
Ruhoff, Pedro de Souza Quevedo Neto, Beatriz Valladão Thiesen. Professores
Doutores ausentes: Dario de Araújo Lima, Rosângela Lurdes Spironello. Partiu-se
para o 1º ponto da pauta; Homologação dos candidatos aprovados na Seleção
2013 e indicação de orientadores: A Professora Jussara expôs aos presentes
que a Seleção 2013 teve trinta e sete inscritos e desses faltaram seis na prova
escrita, foram aprovados vinte e três para segunda fase e dezenove na fase final.
Falou também que o processo de seleção ocorreu normalmente, sem maiores
problemas. O Professor Solismar juntamente com os presentes conversaram
sobre os critérios utilizados para aprovação dos mestrandos, sobre a distribuição
de orientandos por orientador e sobre os critérios de distribuição das bolsas,
também que nos próximos dias será divulgada a lista com a relação
orientando/orientador acompanhada da classificação dos mestrandos. O Professor
Solismar falou sobre o Convênio da OEA e a vinda do mestrando da Costa Rica,
que no mês de fevereiro do seguinte ano o referido aluno chegará em Rio Grande
e o Professor terá uma reunião com o mestrando para definir quem será o seu
orientador. O Professor Solismar também expôs que com o mestrando vindo da
Costa Rica, a turma de dois mil e treze será composta por vinte mestrandos,
conforme lista em anexo. Foi conversado entre os presentes sobre a situação dos
alunos que foram aprovados na Seleção 2013 e ainda não concluíram a
graduação em relação a concessão de bolsas, que estes terão as bolsas
asseguradas até o recebimento do diploma de graduação e que passarão a
receber a bolsa a partir deste momento. Partiu-se para o 2º ponto da pauta;
Assuntos Gerais: O Professor Solismar expôs sobre o processo, recebido via
protocolo da Universidade, de descredenciamento do Professor Marcelo Vinicius
de la Rocha Domingues já foi enviado e respondido pela Comissão de
Credenciamento e Descredenciamento Docente do Programa de Pós-Graduação
em Geografia. O Professor Solismar leu o parecer da referida Comissão para os
presentes e expôs a situação do Professor Marcelo. Todos os presentes
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concordaram com o parecer da Comissão. O Professor Solismar solicitou ao
Professor Ulisses que este fosse responsável pela Coordenação da PósGraduação no período de quinze a vinte e dois de janeiro de 2013, pois neste
período tanto o Professor Solismar quanto a Professora Jussara estarão de férias
e o Professor Ulisses aceitou. Às dezesseis horas 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.

__________________________
Prof. Dr. Solismar Fraga Martins
Coordenador do PPGeo

_____________________________

Tuana da Costa Heres
Secretária Estagiária do PPGeo

(a via original encontra-se assinada na secretaria do Programa)

