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COMITE ASSESSOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA
ATA N.º 02/2014
Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e quatorze às quatorze horas na
sala da coordenação do PPGeo/ICHI/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, César
Augusto Ávila Martins, Ulisses Rocha de Oliveira, Anderson Luis Ruhoff, Simone
Emiko Sato. Justificou a ausência a Professora Doutora Rosangela Lurdes
Spironello. Partiu-se para o 1º ponto da pauta: Tutoria PNPD: O professor
Andersom explica sobre a inserção da professora Flavia no seu grupo de pesquisa
explanando sobre os assuntos trabalhados no grupo e a relação com o projeto da
professora. Logo após, a professora Flavia comenta sobre os ajustes, os quais
necessitam ser realizados em seu projeto e algumas propostas. Ao finalizar a
discussão ficou decidido que o professor Anderson será o tutor e que a professora
Flavia irá encaminhar, por e-mail, um título e um resumo do projeto.Partiu-se para
o 2º ponto da pauta: Parecer da Comissão de Credenciamento e
descredenciamento: O Professor Solismar explana sobre a situação referente ao
descredenciamento das professoras Beatriz e Rosângela, as quais não estavam
adequadas às normatizações do programa. Dessa forma, foi informado que a
professora Beatriz encaminhou um ofício solicitando seu descredenciamento e
que a professora Rosângela permanecerá no programa, pois possui artigos a
serem publicados, de acordo com o parecer da comissão de credenciamento e
descredenciamento. Após a discussão o professor César sugere que o professor
Solismar avise a referida docente sobre a demora das publicações da GeoUSP.
Diante disso, o professor Anderson menciona que haverá nova revisão com
relação às produções dos docentes do programa. Partiu-se para o 3º ponto de
pauta: Troca de Orientação: O professor Solismar comenta que com a saída da
professora Beatriz do programa, foi necessária a troca de orientador da mestranda
Marilda. O professor explica ainda que conversou com a mestranda sugerindo
alguns professores e após o contato com o professor Paulo Soares ficou decidido
que o mesmo irá assumir a orientação da discente. Partiu-se para o 4º ponto de
pauta: Aproveitamento de disciplina: O professor Solismar comenta sobre as
solicitações de disciplinas de três mestrandos e explica ao professor Anderson
que sua orientanda Jeniffer pode aproveitar até quatro créditos do mestrado, já
realizado e quatro créditos da especialização. Dessa forma, fica oficializado o
aproveitamento das disciplinas Agroecologia e Ecologia de Agrossistemas para o
mestrando Cristiano Amorim, a disciplina Agricultura, sociedade e território para a
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discente Juliana Fagundes, e as disciplinas Ecologia de paisagens costeiras,
Estudos Avançados em Gerenciamento Costeiro,Ambientes Aquáticos, Uso e
Planejamento da Zona Costeira e Análise de sistemas ambientais, para a aluna
Jeniffer Machado, referente a sua especialização e seu mestrado realizado no
Gerenciamento Costeiro. Partiu-se para o 5º ponto de pauta: Plataforma
Sucupira: O professor Solismar menciona alguns detalhes com relação ao
preenchimento dos dados dos docentes e discentes na Plataforma Sucupira e
sobre a importação de dados do currículo Lattes. Coloca ainda que existem alguns
problemas que surgem no momento do preenchimento dos dados na plataforma.
Partiu-se para o 6º ponto de pauta: Coordenadora substituta: O professor
Solismar expôssobre a necessidade do programa possuir um coordenador
substituto neste momento, devido o afastamento da professora Jussara que está
realizando seu pós doutorado. O professor comenta ainda que a professora
Susana se disponibilizou em assumir esse cargo através de um e-mail
encaminhado para o programa, porém é necessário a realização de um processo
eleitoral para que se formalize esta situação de acordo com as normas da
universidade. Dessa forma, ficou decidido que a comissão eleitoral será composta
pelos professores César Martins e Simone Sato, e a representante discente Luisa
Fernandes, sendo que os procedimentos e as datas serão discutidos entre a
comissão eleitoral e repassados posteriormente.Partiu-se para o 7º ponto de
pauta: Reconsideração da avaliação do programa: O professor Solismar expôs
sobre a solicitação de reconsideração da avaliação do programa fazendo uma
leitura da ficha de avaliação, o qual foram discutidos e revistos alguns pontos, e
enfatizado que o programaainda mantém a nota 3. Além disso, foi realizada uma
nova nomeação da composição das comissões do programa. A composição ficou
definida da seguinte forma: Comissão de bolsas: professores Solismar, César e
Simone; Comissão de credenciamento e descredenciamento: professores Ulisses,
Anderson e Susana; Comissão de Finanças: professores Solismar Susana e
Ulisses; e a Comissão Científica: professores Anderson, César e Simone.Às
dezesseis horas o Professor Solismar 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)

