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COMITE ASSESSOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA

ATA N.º 05/2013
Aos cinco dias do mês de setembro, às 14 horas na sala 4114 – pavilhão 04 do
Campus Carreiros, reuniram-se os professores do Comitê Assessor para reunião
ordinária. Estavam presentes os professores Solismar Martins, Rosangela Lurdes
Spironello, Susana Veleda da Silva, César Martins, Jussara Mantelli e a discente
Luisa da Cunha Fernandes. Justificou a ausência o professor Anderson Ruhoff
por estar com familiar enfermo. Ausentes os professores Beatriz Thiesen, Dário
Lima e Jorge Arigony Neto. Inicialmente o prof. Solismar Martins apresentou o
secretário Mauro Barroco que desde 02/09/2013 substituiu a servidora Ana
Claudia Saraiva. A seguir o prof. Solismar Martins solicitou permissão aos
membros do Comitê Assessor para alterar a ordem da pauta da reunião, o que foi
aceito pelos presentes. E também perguntou se havia algum assunto para ser
incluído, na pauta da reunião, no item de assuntos gerais, por parte dos
representantes do Comitê Assessor. O prof. César Martins disse que gostaria de
saber se é permitido que alunos que não estejam matriculados nas disciplinas do
PPGeo possam assistir aulas sem estarem matriculados nas disciplinas. O prof.
Solismar Martins respondeu que os professores que ministram as aulas possuem
autonomia para convidar alunos que não estejam matriculados em suas
disciplinas, no entanto a secretaria do programa não emite nenhum documento
comprobatório nesta situação. No primeiro assunto da pauta, Formulário para
participação “ad hoc” nas qualificações, o prof. Solismar Martins entregou para
os membros do Comitê Assessor uma relação com as defesas e qualificações das
dissertações de mestrado que foram defendidas no final do mês de agosto de
2013 assim como mencionou a situação de se convidar ad hoc docentes que
encaminhem parecer por escrito, embora não estejam presentes e não contem
como membro efetivo na banca, em que no mínimo são três, contando com o
orientador. No segundo assunto da pauta, Comissão de credenciamento e
descredenciamento, a profa. Susana Veleda da Silva informou que recebeu os
pedidos de credenciamento da profa. Simone Sato para assumir as atribuições de
membro permanente do PPGeo a partir de 2013 o que foi aceito pela comissão de
credenciamento e descredenciamento em reunião no dia 29/08/2013. A profa.
Susana informou também que foi recebido a solicitação de intenção de
credenciamento do professor Joel Gusmão Outtes Wanderlei Filho (UFRGS) para
participar do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGeo) da FURG como
professor colaborador, a Comissão de Credenciamento (CCD) do PPGeo, reunida
em 29/08/2013, indica que, no momento, não há disponibilidade de vagas para
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professor colaborador e/ou para professor com formação em outra área do
conhecimento, além da Geografia. A seguir a profa. Susana informou que
recebeu a solicitação de intenção do professor Marcelo Dutra da Silva (IO/FURG)
para participar do PPGeo da FURG como orientador e que após a reunião da
referida Comissão no dia 29/08/2013 foi decidido que o referido professor não está
credenciado no Programa para assumir atribuições de membro permanente e
cairia no mesma situação do professor Joel no sentido de credenciá-lo. A
Comissão alerta que, no momento, não há disponibilidade de vagas para
professor colaborador e/ou para professor com formação em outra área do
conhecimento, além da Geografia.
A Comissão de Credenciamento e
Descredenciamento em 04/09/2013 analisou a solicitação de descredenciamento
do prof. Dário de Araújo Lima, acatando a justificativa acadêmica e por estar de
acordo com a normatização interna da Comissão o professor não estará mais
credenciado no programa a partir do ano de 2014. Todos os pedidos de
credenciamentos e descredenciamentos analisados pela Comissão de
Credenciamento e Descredenciamento foram aprovados por unanimidade pelo
Comitê Assessor do PPGeo. No quarto assunto da pauta, Criação de disciplinas,
o prof. Solismar Martins submeteu a aprovação do Comitê Assessor a criação da
disciplina Análise de Sistemas Ambientais e Planejamento - 04 créditos - lotada no
ICHI - Ementa: A Teoria Geral dos Sistemas aplicada a Geografia, os sistemas
naturais e os sistemas ambientais e suas implicações nos estudos goegráficos.
Relevância da análise sistêmica para a elaboração de instrumentos de
planejamento ambiental de áreas costeiras - sob a responsabilidade da profa.
Simone Sato, e, também a criação da disciplina Geomorfologia Litorânea - 04
créditos - lotada no ICHI - Ementa: Classificação de ambientes litorâneos, padrões
e classificações de praias oceânicas e dunas costeiras, interação praia duna,
influência da urbanização e obras de engenharia na morfodinâmica litorânea - sob
a responsabilidade do prof. Ulisses Oliveira. Os pedidos de criação da disciplina
Análise de Sistemas Ambientais e Planejamento da profa. Simone Emiko Sato e
da disciplina Geomorfologia Litorânea do prof. Ulisses Rocha de Oliveira foram
aprovados por unanimidade pelos membros do Comitê Assessor do PPGeo e
poderão ser ofertadas a partir do primeiro semestre de 2014. A seguir o prof.
Solismar Martins informou que será oferecida de maneira concentrada a disciplina
de Tópicos Especiais com o título Geomorfologia Antropogênica- 02 créditos Ementa: Ação antrópica e a dinamização dos processos geomorfológicos:
antropogeomorfologia; Escala espaço-tempo em antropogeomorfologia; Dinâmica
de uso da terra em áreas urbanas e rurais: características e exemplos - que será
ministrada pelo prof. Adriano Simon da UFPel nos dias: 02,03,09 e 10 de
dezembro de 2013. O oferecimento desta disciplina foi aprovado pelo Comitê
Assessor do PPGeo. O prof. Solimar Martins comunicou que nos próximos dias irá
encaminhar e-mail para os professores e alunos do PPGeo sobre a oferta dessa
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disciplina. No próximo assunto o prof. Solismar Martins informou que no ano de
2012 o orçamento do Programa de Pós-Graduação em Geografia era
representado por um valor único, sem divisão de rubricas. A partir do ano de 2013
o orçamento passou a ser dividido em várias rubricas, como por exemplo, um
valor para Despesas com Pessoa Jurídica, Despesas com Pessoa Física e
Despesas com Diárias e Passagens. Continuando o prof. Solismar Martins
comunicou que as defesas de qualificações e de dissertações dos alunos do
PPGeo foram apresentadas no final do mês de agosto de 2013. Entre as defesas
de qualificações e de dissertações foram um total de dezesseis somente na última
semana de agosto, o que causa uma sobrecarga de atividades tanto para os
professores que ministram disciplinas no PPGeo e também para a secretaria.
Após ampla discussão entre os membros do Comitê Assessor do PPGeo ficou
acordado um novo teto para a realização das qualificações para alunos bolsistas
que deverá ficar entre os meses de abril a junho de cada ano. Tal assunto foi
discutido e será deliberado numa próxima reunião. A seguir o prof. Solismar
Martins informou que o Programa de Pós-Graduação em Geografia recebeu da
CAPES a concessão de uma bolsa de pós-doutorado e que se assim aprovado
deveremos de realizar um processo de seleção. Para a realização da seleção do
Bolsista da CAPES é necessário a elaboração de projeto seguindo os requisitos e
atribuições das Instituições e do Programa de Pós-Graduação e também dos
candidatos e Bolsistas determinados pela Diretoria e Programas e Bolsas no País
- DPB - CAPES. Ficou definido que nos próximos dias o Comitê Assessor do
PPGeo irá se reunir para a elaboração do projeto de seleção do Programa de PósDoutorado. Não havendo mais nada a tratar a reunião encerrou-se às 17:00 horas
em que a ata vai assinada por mim Mauro Barroco como secretário e pelo
coordenador do programa.

Mauro Roberto Rey Barroco
Secretário do PPGeo

Prof. Dr. Solismar Fraga Martins
Coordenador do PPGeo

(a via original encontra-se assinada)

