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COMITE ASSESSOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA

ATA N.º 04/2013
Aos sete dias do mês de agosto, às 15h00min na sala 6201 do Campus Carreiros,
reuniram-se os professores do Comitê Assessor para reunião ordinária. Estavam
presentes os professores Solismar, Jussara, Anderson, Rosângela, Susana e
Ulisses. Justificaram a ausência os professores César e Cláudio. Ausentes os
professores Jorge, Beatriz e Dário. O primeiro ponto de pauta refere-se ao
processo seletivo 2014. Foi apresentada uma série de documentos pela
coordenação a fim de balizar previamente o trabalho da comissão a ser
constituída. Foi apresentado o modelo de edital proposto pela PROPESP, o
modelo do PPG em Educação em Ciências, do PPG em História e uma listagem
de sugestões propostas pelo professor César. Os editais dos programas citados
exemplificam a possibilidade de que o PPGeo realize seu próximo edital com
vagas por orientador, algo que já vinha sendo discutido desde o ano de 2012.
Após ampla discussão se fez algumas indicações para a comissão a ser formada.
São elas: a) a seleção será feita com uma listagem geral de classificação, no
entanto, o preenchimento das vagas do programa se dará pela disponibilidade de
orientação dos docentes; b) a comissão de seleção ficará responsável em analisar
a possibilidade de que o candidato assinale também uma segunda opção em
termos de orientação, assim como a possibilidade de suplência também será
estudada; c) outras sugestões recomendadas pelo grupo é que se comece o
processo seletivo pela análise do projeto e que seja dispensada a leitura pública
assim como a entrevista no processo de avaliação; d) o peso na composição da
nota geral do candidato deve acompanhar o regimento do PPGeo. Todos esses
quesitos serão analisados e podendo ser propostos no edital 2014 nos primeiros
dias de setembro. A comissão ficou assim definida. Na linha de pesquisa Sistemas
Naturais e Ambientais ficaram os professores permanentes e titulares da banca:
Anderson Ruhoff e Ulisses Oliveira e como suplente a professora Rosângela
Spironello. Na linha de pesquisa Análise Urbano Regional as professoras
permanentes e titulares Susana Silva e Jussara Mantelli e na suplência a
professora Beatriz Thiersen. Segundo ponto de pauta: proposta de reformulação
de disciplina existente e criação de nova disciplina do Professor Anderson Ruhoff.
O professor propôs alteração no nome e ementa da disciplina Sensoriamento
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Remoto aplicado à hidrologia de regiões costeiras subtropicais (Código 10124P),
disciplina de quatro créditos e lotada no ICHI. Na proposta a disciplina ficaria com
a seguinte nomenclatura e ementa: Sensoriamento Remoto em Hidrologia de
Regiões Costeiras. Ementa: Princípios físicos de sensoriamento remoto. Principais
sistemas sensores. O ciclo hidrológico em regiões costeiras e o monitoramento
através de sensoriamento remoto. Aplicações específicas em recursos hídricos:
estimativas dos fluxos de energia e carbono, evapotranspiração e umidade do
solo. Na proposição o número de créditos permanece em quatro e a lotação no
ICHI. A proposta foi aprovada por unanimidade. A segunda proposta do professor
Anderson refere-se a criação da disciplina: Geoprocessamento em Recursos
Hídricos, com carga horária de 72 horas – quatro créditos, lotação no ICHI.
Ementa: Fundamentos de sistema de informações geográficas (SIG). Aquisição e
modelagem de dados espaciais. Integração de dados de sensoriamento remoto.
Modelos numéricos do terreno (MNT). Métodos de modelagem espacial de dados
e suas aplicações em recursos hídricos. O professor apresentou também listagem
bibliográfica para a nova disciplina assim como justificativa de enquadramento em
uma das linhas de pesquisa do programa. A proposta foi aprovada por
unanimidade. Terceiro ponto de pauta: Assuntos Gerais. Como primeiro ponto
de em assuntos gerais a coordenação propôs a retirada do quadro de disciplinas
do PPGeo a disciplina Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informação
Geográfica na Avaliação de Recursos Costeiros - Código: 05026P, quatro créditos
e lotada no Instituto de Oceanografia. A retirada justifica-se devido ao docente,
Carlos Roney Tagliani, responsável pela disciplina, não fazer mais parte do quadro
docente do PPGeo a partir de 2013. A proposta foi aprovada por unanimidade.
Como segundo ponto o coordenador alertou o comitê assessor de que o número
de colaboradores, hoje em quatro, em relação ao número de docentes
permanentes está elevado, sendo que esse não deve ultrapassar os 30% e
significando que para o ano de 2014 deverá haver alteração nesta distribuição já
que haverá diminuição dos docentes permanentes e com o incremento de um
docente colaborador na substituição da Bolsa PNPD. Essa bolsa era
anteriormente ocupada pelo professor Cláudio Mendes Jr. Caso tal alteração não
se realize o programa deverá ultrapassar os limites estabelecidos pela CAPES
dessa proporção. Como terceiro ponto em assuntos gerais foi apresentada a
solicitação de troca de orientação pela mestranda Francieli Alves Correa. A
mestranda até então tinha como orientador o professor Anderson Ruhoff e propõe
como nova orientação o professor Pedro Quevedo Neto. Os três interessados
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assinaram o documento e justificaram a troca devido a afinidade no tema da
dissertação com o trabalho do novo orientador. A troca foi aprovada por
unanimidade. Como quarto ponto de pauta houve discussão sobre os prazos a
serem cumpridos em relação às qualificações e defesas de dissertação e que
expiram em 30 de agosto de 2013. O comitê assessor reitera a tomada de decisão
feita anteriormente de que os alunos bolsistas que não apresentarem suas
qualificações ainda em agosto perderão a bolsa. Havendo alguma
excepcionalidade em prazo devido a presença do orientador na universidade
poderá se conceder mais alguns dias sendo que a entrega do trabalho
permanecerá em agosto. Nada mais havendo a tratar encerra-se esta ata no qual
presidi e a professora Jussara atuou como secretária.
Rio Grande, 07 de agosto de 2013.

Solismar Fraga Martins
Coordenador

Jussara Mantelli
Docente que secretariou a reunião
(a via original encontra-se assinada na secretaria do Programa)

