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COMITE ASSESSOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA
ATA N.º 03/2014
Aos três dias do mês de julho de dois mil e quatorze às quatorze horas na sala de
reuniões do Instituto de Ciências Humanas e da Informação ICHI/FURG ocorreu a
terceira reunião ordinária dos professores do Programa de Pós-Graduação em
Geografia junto a Diretora do instituto Prof.ª Dr.ª Derocina Alves Campos Sosa.
Compareceram à reunião os Professores Doutores: Solismar Fraga Martins,
Ulisses Rocha de Oliveira, Anderson Luis Ruhoff, Simone Emiko Sato, Susana
Maria Veleda da Silva, Flavia Tavares Delcourt e o representante discente
Fabrício Soares Porto. Partiu-se para o 1º ponto da pauta: PIBID: A diretora
Derocina explana sobre a necessidade do programa elevar seu conceito e se
dispôs, junto a PROPESP, para auxiliar no que for necessário, para que isto se
concretize. A diretora também menciona sobre a importância da inserção do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID Geografia, no
cadastro de dados do Mestrado em Geografia na Plataforma Sucupira, pois
segundo ela em contato com a professora Maria do Carmo Galiazzi, cuja é
coordenadora do PIBID Institucional, esse subprograma, apesar de ser
coordenado por uma professora do Instituto de Educação (IE), ele pertence ao
Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI). È informado ainda que o
PIBID Geografia está sendo utilizado no cadastro de dados do Programa de PósGraduação da Educação Ambiental na Plataforma Sucupira, mas que o Mestrado
da Geografia tem todo o direito de inseri-lo junto a seus dados. Partiu-se para o 2º
ponto da pauta: Dados da Plataforma Sucupira: O Professor Solismar
apresentou a Plataforma Sucupira explicando alguns links e solicitando a
colaboração dos professores para possíveis ajustes com relação a proposta
curricular do programa, objetivos, infraestrutura, entre outros, salientando também
alguns pontos que o programa necessita melhorar para a que seja elevado seu
conceito. O professor solicitou os dados sobre o grupo de pesquisa do professor
Anderson, que ficou de repassar por e-mail, e ainda sugere que os docentes
procurem participar de projetos de pesquisa em conjunto e que façam a solicitação
de compra de mais livros, os quais estão presentes na lista de referenciais
bibliográficos das disciplinas. É sugerida também a parceria com outros projetos
de outras instituições. Partiu-se para o 3º ponto de pauta: Prazo de entrega das
qualificações: O professor Solismar coloca que todos os mestrandos devem
qualificar ou defender a dissertação até o dia 29 de agosto e menciona os
bolsistas que já entregaram uma cópia da qualificação na secretaria. A professora
Susana juntamente com o professor Ulisses solicitaram que os mestrandos
pudessem retirar a cópia entregue na secretaria para possíveis ajustes, de forma a
aprimorar o trabalho até a qualificação. Os professores presentes aceitaram por
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unanimidade. Foi sugerido ainda que nos próximos anos se tenha um prazo para
entrega de uma cópia da qualificação, na secretaria, para fim de acompanhamento
do andamento dos trabalhos. A professora Susana expôs a situação de um dos
seus orientandos que está com dificuldades com relação à aprovação de sua
proficiência, e solicita que o mesmo, por ser estrangeiro, possa qualificar no início
de agosto sem a mesma, devido a data do próximo exame ser posteriormente ao
prazo final das qualificações. A professora ressalta que o mestrando é muito
esforçado, mas apresenta dificuldades nessa questão e que gostaria que o
mesmo pudesse qualificar em agosto para não deixar a qualificação ficar próxima
da defesa e comprometer o andamento do seu trabalho por causa do tempo
reduzido para possíveis ajustes. Os professores presentes aceitaram a solicitação
por unanimidade em caráter de excepcionalidade. O professor Ulisses coloca a
situação de uma de suas orientandas que ainda não entregou a cópia da
qualificação por estar no Amapá realizando sua pesquisa de campo e também por
possuir um prazo a mais, devido sua licença maternidade. Partiu-se para o 4º
ponto de pauta: Assuntos Gerais: A Diretora Derocina explana sobre o novo
espaço para o laboratório de Geoprocessamento possuindo 66m². Foi discutido
também sobre a compra de 33 computadores e outros equipamentos. Às
dezessete horas e vinte minutos 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)

