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COMITÊ ASSESSOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
ATA Nº. 08/2013
Aos onze dias do mês de dezembro, 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, Marcos Wellausen Dias de Freitas, César Martins,
Rosangela Lurdes Spironello, Susana Veleda da Silva, Anderson Ruhoff, Ulisses Oliveira,
Jussara Mantelli e a representante discente Luísa da Cunda Fernandes. Justificou a sua
ausência a professora Simone Emiko Sato. Inicialmente o prof. Solismar Martins apresentou
aos membros do Comitê Assessor o Professor Dr. Marcos Wellausen Dias de Freitas –
Bolsista CAPES – PNPD – início da Bolsa: 01 de setembro de 2013 – término da Bolsa: 01 de
novembro de 2015 – Projeto: MONITORAMENTO DA ZONA SUPERFICIAL DE NEVE ÚMIDA
DO CONTINENTE ANTÁRTICO (1978 – 2010) ATRAVÉS DO MODELO LINEAR DE
MISTURA ESPECTRAL EM IMAGENS DOS SENSORES SMMR E SSM/I – Professor
Responsável pelo Projeto: Dr. Jorge Arigony Neto. No primeiro assunto da pauta, Resultado
do Processo Seletivo do PPGeo – Mestrado 2014, o prof. Solismar Martins passou a
palavra para a profa. Susana Veleda da Silva, Presidente da Comissão Organizadora da
Seleção, a profa. Susana Veleda da Silva informou que foram disponibilizadas dezesseis
vagas e foram selecionados onze candidatos. A profa. Susana informou também que grande
parcela dos candidatos selecionados não são oriundos dos Cursos de Graduação em
Geografia da FURG e atribui este fato ao perfil dos alunos da FURG que na sua grande
maioria possuem mais idade e trabalham durante o dia e estudam no turno da noite sendo
que estes fatores prejudicam uma dedicação mais qualificada no estudo e pesquisa durante a
realização dos Cursos de Graduação em Geografia. A profa. Susana Veleda da Silva informou
que os alunos egressos da UFPel possuem um perfil mais jovem e possuem mais tempo para
dedicar a realização dos seus respectivos Cursos de Graduação em Geografia e como
conseqüência saem melhor preparados para participarem de uma seleção de Mestrado em
Geografia. O prof. Ulisses Oliveira informou que manteve conversa com os alunos dos últimos
anos dos Cursos de Graduação em Geografia da FURG e ouviu por parte desses alunos a
justificativa de não dispor de tempo disponível para que possam se preparar de forma
adequada para o processo de seleção de Mestrado, pois as atividades da Graduação são
muitas e já os mantém muito ocupados. Em relação ao Edital de Seleção do PPGeo-FURG
2014 foram disponibilizadas dezesseis vagas e selecionados onze candidatos. O prof. César
Martins informou que o número de alunos do Programa já se expandiu muito e que a redução
dessas vagas não causa problema, pois o PPGeo já possui um elevado número de discentes.
O prof. Anderson Ruhoff informou que na sua avaliação o Processo de Seleção 2014
transcorreu de maneira eficiente e dentro de normalidade. E que a Seleção deve primar por
escolher os candidatos mais qualificados. O prof. Solismar Martins informou que o número de
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orientandos por cada orientador pode ser de até cinco, conforme nosso regimento e até dez,
conforme a CAPES. A seguir o prof. Solismar Martins informou que irá manter contato com
outros Programas de Pós-Graduação e a Diretoria de Pós-Graduação/DIPOSG-PROPESP
para buscar informações com o objetivo de melhorar o processo de seleção do PPGeo. Será
estudada a possibilidade de aproveitar os candidatos suplentes classificados nos primeiros
lugares e que não conseguiram as vagas para os seus respectivos orientadores por linha de
pesquisa. E que o Processo de Seleção mantenha a inscrição para a Seleção dos candidatos
direcionados para os respectivos orientadores em suas Linhas de Pesquisa. No segundo
assunto da pauta, Resultado do Processo PNPD – 2013 – 03, o prof. Solismar Martins
informou que o Edital Pós-Doc foi aberto pela terceira vez sendo que neste processo de
seleção houve a inscrição de quatro candidatos e três deles foram homologados. Dentre
esses três candidatos que foram homologados, dois candidatos se apresentaram com bons
Currículos e Projetos de Pesquisa e houve a seleção do candidato Professor Doutor Fabrício
da Silva Terra. O candidato selecionado já foi inscrito na CAPES pela Diretoria de PósGraduação/DIPOSG. O Professor Doutor Fabrício da Silva Terra irá assumir as suas
atividades no Programa de Pós-Graduação em Geografia no dia 13 de janeiro de 2014. O
prof. Solismar Martins solicitou a profa. Jussara Mantelli, Coordenadora Adjunto da PPGeoFURG, para fazer a recepção do Professor Doutor Fabrício da Silva Terra tendo em vista o
prof. Solismar Martins estar em período de gozo de férias nesta data. No terceiro assunto da
pauta, Definição sobre a proporcionalidade de colaboradores em relação aos
permanentes para o ano de 2014, o prof. Solismar Martins informou que o PPGeo possui
onze professores permanentes e seis professores colaboradores de acordo com a relação
que foi distribuída pelo Coordenador aos membros do Comitê Assessor presentes na reunião
para 2014. O prof. Solismar Martins informou que o número de professores colaboradores não
pode ultrapassar a trinta por cento do número de total de professores. Este percentual limita o
número de professores colaboradores em cinco no próximo ano de 2014. A seguir o prof.
Solismar Martins comunicou que após consulta na PROPESP foi informado que os Bolsistas
da CAPES PNPD podem participar do Programa de Pós-Graduação-PPGeo-FURG em
Geografia sem ministrar aulas e orientar mestrandos permanecendo somente como
pesquisadores e não fazendo parte do grupo de professores colaboradores do Programa. O
prof. Solismar Martins comunicou que conversou com o prof. Cláudio Wilson Mendes Júnior
sobre a sua permanência como professor colaborador do PPGeo e o prof. Cláudio Mendes
Júnior manifestou a sua vontade de,após concluir as orientações em andamento, sair da sua
função de prof. Colaborador do Programa. Após ampla discussão foi aprovado, por
unanimidade, que o prof. Cláudio Mendes Júnior ficará como prof. Colaborador do PPGeo no
ano de 2014 e concluirá a orientação da discente Luísa da Cunda Fernandes que
provavelmente defenderá a sua Dissertação em junho de 2014. E o outro orientando do prof.
Cláudio Mendes Júnior o discente Rafael Rechia Andrada – matricula 101037 que possui
previsão de defesa de sua dissertação no ano de 2015 terá como orientador, a partir desta
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data, o prof. Marcos Wellausen Dias de Freitas, e que os docentes e mestrando envolvido
serão comunicados da decisão do comitê assessor. No ano de 2014 o Programa de PósGraduação em Geografia terá os seguintes professores colaboradores: Cláudio Wilson
Mendes Júnior, Marcos Wellausen Dias de Freitas, Giancarla Salamoni, Paulo Roberto
Rodrigues Soares e Sidney Gonçalves Vieira. No ano de 2014 o Professor Doutor Fabrício da
Silva Terra ficará atuando no Programa de Pós-Graduação em Geografia como Professor
Pesquisador e a partir de 2015 poderá substituir o prof. Cláudio Wilson Mendes. No próximo
assunto da pauta, Mudança de Prédio da Parte Administrativa do PPGeo, o prof. Solismar
Martins comunicou que a mudança para o prédio novo do ICHI está prevista para ocorrer no
mês de janeiro de 2014, segundo informações da profª. Derocina Alves Campos Sosa,
Diretora do ICHI, pois ainda faltam instalações de tomadas no prédio. No próximo assunto da
pauta, Criação da disciplina Tópicos Especiais no PPGeo-FURG, o prof. Solismar Martins
informou que na relação de disciplinas do Programa existem dois Tópicos Especiais: código
10079P – TE GEO: Tópicos Especiais em Análise Urbano Regional e código 10143P – TE
GEO: Tópicos Especiais em Análise dos Sistemas Naturais e Ambientais, e que durante o
transcorrer do Curso de Mestrado em Geografia geralmente são oferecidas mais disciplinas
de Tópicos Especiais do que essas duas mencionadas. Ocorre que o sistema de inserção de
notas da FURG só registra um código de aprovação no histórico escolar pela aprovação das
disciplinas dos alunos. E para que apareça todas as vezes que os alunos cursarem essas
disciplinas de Tópicos Especiais é necessário que sejam criadas novos Tópicos Especiais
com novos códigos e nomes e para que possa aparecer registrado no histórico escolar do
discente dando uma transparência correta no currículo e na vida acadêmica dos alunos. O
professor César sugeriu que os tópicos tivessem denominações com temas relacionados as
linhas de pesquisa do programa. O professor Solismar salientou que isso poderia caracterizar
uma disciplina com ementa específica e com todas as obrigatoriedades de uma disciplina
eletiva e não um tópico. Para isso o professor Solismar contatou a Propesp, que confirmou
neste caso a criação de disciplinas eletivas com títulos e ementas específicas. Após
discussão e para resolver esse problema de registro no histórico escolar o prof. Solismar
Martins propôs a criação de mais quatro disciplinas de Tópicos Especiais, três de dois créditos
e uma de quatro créditos. Os Tópicos terão a numeração de Tópicos I, Tópicos II, Tópicos III,
todas essas de dois créditos e Tópicos IV, com quatro créditos. Todas terão como ementa:
Temas e cursos específicos com conteúdos relativos as linhas de pesquisa do
programa. Lotação ICHI. Caráter: Eletivas. Em assuntos gerais, o prof. Solismar Martins
informou o mestrando Rodrigo Faria Lemos entrou em contato solicitando que fosse dado pelo
comitê assessor mais um prazo em 2014 para que este concluísse sua dissertação de
mestrado. Após breve discussão o comitê decidiu em manter o que já havia acordado, as
defesas de ingressantes em 2011 deverão ocorrer ainda no ano de 2013 como prazo máximo.
Como segundo assunto o professor Solismar comunicou que dos cinco alunos que receberam
o prazo até o final do mês de dezembro de 2013, somente as alunas Shana Monte Pereira
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Ramos e Karina Dias Tanagino já marcaram a defesa de suas dissertações. Os alunos
Glaudenir Hofalcker de Lemos, Rodrigo Faria Mattos e a aluna Taciela Nunes Garcia até a
presente data não marcaram as suas defesas das dissertações e caso não apresentem até o
final deste ano de 2013 serão desligados em janeiro de 2014 do PPGeo. A seguir o prof.
César Martins informou que manteve contato com o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
para solicitar que fosse verificado o número do CPF e o número de matrícula dos alunos que
recebem Bolsas da CAPES pois esses alunos devem se dedicar com exclusividade nas
atividades determinadas pelos Programas de Pós-Graduação em que estão vinculados. A
seguir o prof. Solismar Martins informou que recebeu hoje no turno da manhã o resultado da
avaliação trienal (2010 – 2011 e 2012) do Programa de Pós-Graduação em Geografia – nível
de mestrado. O PPGeo-FURG permanece com nota três. O prof. Solismar Martins informou
que ele e a profa. Jussara Mantelli, Coordenadora Adjunta, leram a avaliação e não
concordaram com a avaliação em vários itens. A seguir o prof. Solismar Martins procedeu a
leitura das quatro páginas da Ficha de Avaliação do Programa e que foram analisadas e
discutidas junto com os membros do Comitê Assessor. Após análise e discussão da avaliação
da CAPES foi aprovado pelo Comitê Assessor que será elaborada uma proposta de pedido de
reconsideração do resultado da Avaliação Trienal 2013 no período de 10 de dezembro de
2013 a 17 de janeiro de 2014. O prof. Solismar Martins irá elaborar uma proposta de
reconsideração da avaliação e encaminhará por e-mail para os professores do PPGeo
presentes nesta reunião para que essa proposta seja analisada. A solicitação de
reconsideração do resultado trienal 2013 deve ser homologado pelo Pró-Reitor de Pesquisa e
Pós-Graduação. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às dezesseis horas e
dez minutos.

Mauro Roberto Rey Barroco
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(a via original encontra-se assinada)
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