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COMITE ASSESSOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA
ATA N.º 02/2013
Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e treze às quinze horas na sala quatro
mil cento e três do pavilhão quatro do Campus Carreiros da FURG ocorreu a
segunda 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, Beatriz Valladão Thiesen, César
Augusto Ávila Martins, Susana Maria Veleda da Silva, Ulisses Rocha de Oliveira,
Pedro de Souza Quevedo Neto. Justificaram ausência o Professor Doutor: Cláudio
Wilson Mendes Júnior. Professores Doutores ausentes: Dário de Araújo Lima e
Jorge Arigony Neto. Compareceu à reunião a representante discente do programa,
mestranda Luísa de Cunda Fernandes. Partiu-se para o 1º ponto da pauta;
Relatório de Visita da CAPES: O Professor Solismar explanou sobre relatório, de
cunho trienal (2010/2012), da visita da CAPES ao PPGeo, relatando que verificouse que falta criar a disciplina de Seminário de Orientação de Dissertação no
programa. O professor César expôs que a biblioteca da universidade está
desatualizada, posto que o material impresso de produção intelectual na área de
geografia foi enviado para a mesma, porém não se encontra disponível para
consulta. O professor Solismar salientou que as críticas foram relativamente
poucas no relatório, salientando pontos criticados como a pouca participação dos
docentes nas reuniões do comitê assessor do programa, sugerindo pouco
engajamento por parte dos mesmos. Os professores Solismar e Susana opinaram
sobre o relatório, classificando-o como positivo e realista. O professor César
explanou sua posição, indicando que os docentes, conforme orientação da
CAPES, devem ter um projeto financiado, e, através deste, consolidar e reunir
esforços na produção intelectual derivada das atividades do projeto (publicação
em periódicos com classificação mínima B1, livros). Salientou-se que é muito
importante que os trabalhos acadêmicos enviadas para publicação em periódicos
sejam co-produzidos pelos docentes e discentes do programa, e enviadas para
publicação para além, também, das fronteiras do estado e da região, para
combater a endogenia (nacional/internacional). O professor Solismar informou que
também, no relatório da CAPES, aparece a questão da estrutura do PPGeo estar
geograficamente espalhada pelo Campus Carreiros da FURG; quanto a isto,
salientou que parte desta demanda será sanada quando da ocupação do novo
prédio do ICHI. O professor Solismar também informou aos docentes que
deveriam sugerir periódicos e livros na área da geografia para serem adquiridos
pela biblioteca da FURG, que tal demanda seria encaminhada à Sra. Roseli,
diretora do Sistema de Bibliotecas do universidade, até dia 10/05/2013. Partiu-se
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para o 2º ponto da pauta; Figura do coorientador dentro do PPGeo: O
Professor Solismar expôs sobre a situação da figura do coorientador dentro do
programa e propôs que a questão, quando ocorresse, passe caso a caso pelo
avaliação do comitê assessor do programa. Partiu-se para o 3º ponto da pauta;
Convênio OEA/FURG: O Professor Solismar expôs que a bolsa para o estudante
vindo através do convênio OEA não passa pelo aval da coordenação do
programa, quando de sua vinda e instalação do estudante na cidade do programa;
após isto, então, o programa assume este aluno, e também a responsabilidade de
lhe dar bolsa de estudo. Explanou também que, quanto às bolsas REUNI/CAPES,
só permaneceram as que forem renovadas, não havendo oferta de novas bolsas
deste tipo; o aluno do convênio OEA/FURG 2013, Luis Gillermo Calderón
Ramirez, ficou com uma bolsa CAPES, posto que a FAPERGS ofertou duas
bolsas para o PPGeo para o ano de 2013, possibilitando assim a liberação da
bolsa CAPES ao aluno estrangeiro. Sobre a questão do convênio em si, explanou
que as universidades da América Latina, em geral, possuem amplas áreas de
pesquisa, menos especializadas que as universidades brasileiras; a professora
Susana expôs que o convênio tem um lado positivo, pois possibilita uma maior
internacionalização das pesquisas e do conhecimento acadêmico, mas ressaltou
que possui também aspecto negativo, porque este alunos estrangeiros não
realizam pesquisas acadêmicas em suas universidades de origem, mas sim
somente estágios, salientando que o idioma acaba por se tornar uma barreira,
posto que a PROPESP exige que as dissertações de mestrado sejam escritas na
língua nativa, o português, porém não exige este domínio do aluno do convênio
quando o mesmo se candidata à vaga; sendo assim, propôs que tal questão fosse
levada para reunião com a PROPESP, no intuito de modificar a exigência referida;
salientou ainda que o aluno estrangeiro necessita, antes de iniciar seus estudos,
de um tempo de adaptação ao novo local de moradia, idioma, etc. Passou-se para
a votação sobre oferta de vaga para aluno do convênio OEA/FURG para 2014:
cindo votos para ofertar 01 (uma) vaga, uma abstenção; tendo sido aprovado a
oferta de 01 (uma) vaga para aluno do convênio OEA/FURG para o PPGeo, em
2014 ; Partiu-se para o 4º ponto da pauta; Alteração do nome e ementa da
disciplina Sensoriamento Remoto Aplicado à Hidrologia de Regiões
Costeiras Subtropicais (proposta pelo professor Anderson): O professor
Solismar explanou sobre a demanda acima descrita, explicando que o professor
Anderson sugeriu a mudança do nome da disciplina acima referida para
“Sensoriamento Remoto e Hidrologia”, conforme leitura do documento enviado
sobre o assunto pelo professor que sugeriu a mudança, sendo que o mesmo
ministra a disciplina em questão. Decidiu-se, por unanimidade, baixar a questão
em diligência, recomendando-se que não fosse retirado do nome e nem da
ementa da disciplina a referência à região costeira. Assuntos Gerais: o professor
Solismar explanou sobre as bolsas do programa, informando que atualmente o
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PPGeo possui 25 (vinte e cinco) bolsas ao todo, sendo 22 (vinte de duas)
demanda social da CAPES (11 (onze) referentes ao ano de 2012 e 11 (onze)
referentes ao ano de 2013) e três FAPERGS (01 (uma) referente ao ano de 2013
e 02 (duas) referentes ao ano de 2013). Ressaltou que a redação e apresentação
do COLETA/CAPES de 2013 sofreu melhoras em relação às edições anteriores,
posto que passou por revisão editorial e pela professora Gionara, que atua junto à
PROPESP, na Coordenação de Acompanhamento à Pós-Graduação; o professor
César ressaltou que resta aguardar avaliação dos novos programas de mestrado
na área da geografia, verificando se os mesmos irão elevar ou diminuir critérios da
avaliação da CAPES. Para a próxima reunião, o professor Solismar expôs que
será discutida o processo seletivo do PPGeo para o ano de 2014, posto que há
mais demanda de mestrandos para a área de geografia urbano regional do que da
área ambiental, sendo que são poucos os docentes da área urbano regional no
programa, sendo poucos os orientadores, em número de cinco; propôs que seja
discutida para a próxima seleção que as vagas sejam atreladas aos professores e
suas respectivas áreas de pesquisa. Expôs também que o professor Claudio
continua como professor colaborador do programa. Explanou sobre a
necessidade, em função do novo sistema de solicitação de passagens e diárias
adotado pelo governo federal (SCDP), que as solicitações de passagens e diárias
dos professores sejam realizadas para a secretaria da pós-graduação com no
mínimo doze dias úteis de antecedência, posto que o novo sistema, caso a
solicitação seja realizada com menos de dez dias de antecedência do evento,
exige que as mesmas sejam justificadas.Às dezesseis horas e cinquenta 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.

__________________________
Prof. Dr. Solismar Fraga Martins
Coordenador do PPGeo

_____________________________

Ana Claudia Borges Saraiva
Secretária da Secretaria da Pós-Graduação do ICHI

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

