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COMITE ASSESSOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA

ATA N.º 03/2013
Aos três dias do mês de julho de dois mil e treze às quatorze horas na sala
quatro mil cento e quatorze do pavilhão quatro ocorreu a terceira 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, Pedro de
Souza Quevedo Neto, Ulisses Rocha de Oliveira e Anderson Luis Ruhoff.
Justificaram ausência os Professores Doutores: Rosângela Lurdes Spironello e
Susana Maria Veleda da Silva.
Professores Doutores ausentes: Dário de Araújo Lima, Jorge Arigony Neto.
Cláudio Wilson Mendes Júnior, Giancarla Salamoni, Paulo Roberto R. Soares,
Sandro de Castro Pitano e Sidney Gonçalves Vieira. Partiu-se para o 1º ponto da
pauta; Parecer dos orientadores quanto ao cumprimento dos prazos para
mestrados que irão realizar suas qualificações e defesas de dissertação: O
Professor Solismar comenta sobre as possíveis datas de qualificações e defesas
de dissertação conforme os e-mails repassados pelos professores: Jorge Arigony,
Rosangela Spironello, Dário Lima, Ulisses Oliveira, Cláudio Mendes, Giancarla
Salamoni, Sandro Pitano e Paulo Soares.
Conforme os e-mails o professor Jorge coloca que a discente Raquel
Duarte defenderá a dissertação no início de agosto e o Daniel Pias qualificará
também em agosto. A professora Rosangela Spironello coloca que a discente
Mara de Ávila defenderá no dia 28/08. Já o professor Dário informou que as
alunas Gisele Santana e Solange Oliveira defenderão no dia 30/08.
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O professor Ulisses Oliveira menciona que o aluno Deivid Alves defenderá na
segunda quinzena de agosto e a aluna Débora ainda não possui uma data
prevista, pois o trabalho ainda não está contundente. Cláudio Mendes coloca a
situação de sua orientanda Luísa Fernandes com relação à licença maternidade. A
docente Giancarla menciona que Carlos Vinícius Pinto qualificará até o dia 15/08.
O professor Sandro Pitano coloca que a discente Bianca Roqué defenderá
no dia 17/08 e Inajara na segunda semana de agosto. O docente Paulo Soares
indica as datas 23/08 ou 30/08 para a qualificação da Sabrina Freitas. E por fim, a
professora Susana Silva cita o dia 15/08 como data de qualificação do discente
Mateus.
Solismar menciona que solicitará a participação nas bancas, de pelo menos
um docente lotado pela FURG, devido a ocorrência de bancas serem compostas
somente por professores da UFPel. Ulisses pergunta sobre a possibilidade de
trazer um docente de fora da universidade para participar da banca e o professor
Solismar explica as condições financeiras do programa e os pedidos de auxílio
financeiro dos alunos para eventos e também explica os procedimentos do
deslocamento da professora Juliana para a banca da discente Bianca Roqué.
César lembra que há ainda o evento da ENANPEGE e que possivelmente surjam
mais alunos com interesse de participar.
O professor Ulisses volta a perguntar sobre a participação de docentes de
fora do programa participarem das bancas e pela possibilidade desses
palestrarem no mesmo dia e em outro turno. O professor César coloca que nesse
caso dependerá da agenda do docente. Partiu-se para o 2º ponto da pauta;
Assuntos Gerais: O Professor Solismar menciona que a professora Derocina
sugeriu a possibilidade de inserção da professora Cláudia Cousin de se credenciar
no Programa de Pós Graduação em Geografia para que a mesma possa submeter
um novo subprojeto do Programa de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) em
Geografia no próximo ano.
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Além disso, foi colocado na reunião que, conforme determinação da Área
de Geografia da CAPES, o programa só pode receber 30% de colaboradores em
relação ao total de docentes e 30% de docentes de outras IFES também em
relação ao número total de docentes do programa. Às quinze 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.

__________________________
Prof. Dr. Solismar Fraga Martins
Coordenador do PPGeo

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

