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Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e quatorze às quinze horas na
sala de reuniões do Instituto de Ciências Humanas e da Informação
ICHI/FURG ocorreu reunião ordinária dos professores do Programa de PósGraduação em Geografia. Compareceram à reunião os(as) Professores(as)
Doutores(as): Solismar Fraga Martins, Ulisses Rocha de Oliveira, Anderson
Luis Ruhoff, Simone Emiko Sato, Susana Maria Veleda da Silva, César
Augusto Ávila Martins, Pedro de Souza Quevedo Neto e o representante
discente Fabrício Soares Porto. No primeiro assunto da pauta, situação dos
mestrandos em relação às qualificações e dissertações de Mestrado, o
prof. Solismar Martins passou as mãos dos membros do Colegiado do PPGeo
a relação dos discentes das turmas que ingressaram em 2012 e 2013 com o
nome do(a) acadêmico(a), número de créditos cursados, data da realização da
proficiência, data da qualificação, data da prorrogação, data da defesa e nome
do(a) orientador(a).Os discentes do PPGeo que ingressaram no início de
março de 2012 deveriam ter concluído o seu Curso de Mestrado em Geografia
no período máximo de trinta meses, ou seja, até o dia 31/08/2014 em
cumprimento ao prazo determinado pela CAPES. Dos quinze alunos da turma
que ingressaram em 2012, os(as) discentes Andrea Ortigara, Carlos Vinícius
Pinto, Juliana Paula Villar, Luísa Fernandes e Perla do Couto já concluíram as
suas dissertações. Os discentes Andersson Peter, Mateus Marzullo e Ricardo
da Cunha já marcaram as defesas de dissertações no início do mês de
setembro de 2014. E os(as) discentes Daniel Pias, Débora de Oliveira, Dione
Lihtnov, Edirlei Tavares, Sabrina Freitas, Tânia da Luz e Vinicius Pinto até a
presente data não agendaram na secretaria as suas defesas de dissertações.
A Coordenação aguarda a manifestação dos mestrandos que ainda não
defenderam e que será reforçada com envio de memorando, sendo que a
coordenação tem permissão do comitê assessor de desligar do programa os
mestrandos que esgotaram os prazos. Tal limite não poderá exceder o
ano/calendário de 2014. A partir de janeiro de 2015 os mestrandos que ainda
não tiverem apresentado as suas dissertações serão desligados do Programa
de Pós-Graduação em Geografia. Dos vinte discentes que ingressaram no
PPGeo no início do mês de março de 2013 e que deveriam ter defendido a sua

qualificação até o dia 31/08/2014 a situação é a seguinte: os(as) discentes
Josuan da Conceição, Andressa Almeida, Ana Cristina Gluszevicz, Emilene
Borges, Joyce de Oliveira, Caroline Porto, Noemi da Silva, Rafael Andrada,
Juliana Fagundes, Everton Bicca, Neide Cunha, Janete Utzig, Deivid Fagundes
e Luis Guillermo Ramirez já realizaram as suas qualificações. Há previsão de
defesa de qualificação para o início de setembro de 2014 do discente Eduardo
Urrutia e das discentes Franciele Correa e Marilda Alvarez. A discente Kerly
Jardim que é orientanda do prof. Ulisses Oliveira ainda não agendou a sua
defesa de qualificação. O discente Cristiano Gonçalves que é orientando do
prof. Pedro Neto também ainda não agendou a sua defesa de qualificação. O
prof. Pedro Neto informou que o mestrando Cristiano Gonçalves não tem
mantido contato com ele para buscar a sua orientação. O discente Cristiano
Gonçalves marcou reunião em Porto Alegre com o prof. Anderson Ruhoff com
o objetivo de realizar a troca de orientação do Prof. Pedro Neto para o Prof.
Anderson Ruhoff mas o mestrando Cristiano Gonçalves não compareceu na
reunião que foi agendada anteriormente ao encontro. A discente Jeniffer
Machado que é orientanda do prof. Anderson Ruohff não possui o seu projeto
de qualificação concluído. O comitê assessor permite que a coordenação
desligue do programa os mestrandos que ainda não realizaram suas
qualificações no prazo estipulado, sendo que esse não poderá exceder o
ano/calendário de 2014. A seguir foi discutido pelo Comitê assessor do PPGeo
a troca de orientação da discente Jeniffer Machado. O prof. Anderson Ruhoff
afirmou que a discente Jeniffer Machado ainda não conseguiu definir e expor
através da escrita o seu objeto de estudo até a presente data. Após discussão
foi aprovado que a referida aluna passará a ser orientada a partir desta data
pela profa. Simone Sato. A coordenação ficará aguardando o documento
assinado pela mestranda e pelos dois docentes a fim de homologar tal decisão
já permitida pelo comitê assessor. No segundo assunto da pauta, ANPEGE –
Relato da reunião e Encontro Regional em Maringá, o prof. Solismar Martins
informou que neste ano não se discutiu muito a avaliação dos Programas de
Pós-Graduação no Encontro de Coordenadores da ANPEGE. E que em alguns
Estados as ANPEGES Regionais são bastante atuantes. No RS a ANPEGE
regional não encontra-se atuante. No Estado do Paraná o prof. Dr. Francisco
Mendonça criou a ANPEGE regional e são organizados eventos regionais onde
são discutidos a pesquisa e a produção intelectual em nível daqueles
programas. Neste ano de 2014 houve mudança de rumo e o prof. Márcio
Rocha insistiu em que os três estados do sul passassem a participar de um
evento único, o que provisoriamente o primeiro será organizado junto do VII
SIMPGEO para discutir a organização das reuniões para darem subsídio na
montagem do próximo ENANPEGE a ser realizado em Presidente Prudente/SP
com data de realização prevista de 09 a 12/10/2015. Na última reunião da
ANPEGE foi definido que serão criados trinta grupos de trabalho e que
envolvam três Universidades. Nesses grupos de trabalhos os Coordenadores
não poderão apresentar trabalhos. O prof. Solismar Martins informou que irá

participar do ENANPEGE de 2015 e solicitou aos(as) demais professores(as)
que estejam interessados em participar desse evento que lhe comunique por
email para que a Coordenação do PPGeo possa arcar com as despesas de
viagem. No terceiro assunto da pauta, edital de seleção 2015, foi aprovada a
Comissão de Seleção do PPGeo para 2015 com a seguinte composição: Na
Linha de Pesquisa Análise dos Sistemas Naturais e Ambientais será formada
pelo prof. Pedro Neto, Profa. Simone Sato e o prof. Anderson Ruhoff como
suplente; e, na Linha de Pesquisa Análise Urbano Regional será formada pelo
prof. César Martins e pela profa. Susana Veleda da Silva como suplente. A
Comissão de Seleção irá elaborar o Edital de Seleção de 2015 e
posteriormente será analisado e aprovado no Comitê Assessor do PPGeo. Em
assuntos gerais o prof. Solismar Martins informou que as alunas Jeniffer
Bianchi Machado e Kerly Araújo Jardim encaminharam comprovantes de
realização de exames de proficiência em língua inglesa que foram realizados
no TOEFL ITP, sendo que a discente Jeniffer Machado obteve a nota total de
443 pontos e a aluna Kerly Jardim obteve 360 pontos. Após discussão pelo
Comitê Assessor do PPGeo foi aprovado que as notas para aprovação do
TOEFL ITP, que tem como nota máxima 677 pontos, devem ser iguais ou
superior a 406 pontos, e a nota para aprovação no TOEFL IBT, que tem
como nota máxima 120 pontos, deverão ser iguais ou superior a 72
pontos. Em decorrência desta decisão das notas máxima e mínimas no
TOEFL ITP a discente Jeniffer Machado que obteve o total de 443 pontos no
exame de proficiência em língua inglesa foi aprovada, e a discente Kerly Jardim
que obteve 360 pontos no exame de proficiência do TOEFL ITP foi reprovada.
A seguir o prof. Solismar Martins informou que foram contratados pelo ICHI
dois novos professores Doutores em Geografia, o prof. Dr. Éder Leandro Bayer
Maier e a prof.ª Dr.ª Carmem Rejane Pacheco Porto. O prof. Solismar Martins
informou que já conversou com o prof. Éder Maier que se mostrou interessado
em participar como Professor Permanente do PPGeo-FURG. E com a prof.ª
Carmem Porto, até a presente data, não houve nenhum contato sobre a sua
participação como professora do PPGeo-FURG. E a partir daí os professores
acima referidos poderão enviar solicitação de credenciamento para a
Coordenação do PPGeo para serem analisados pela Comissão de
Credenciamento do PPGeo que é formada pelos(as)professores(a) Anderson
Ruhoff, Susana Veleda da Silva e Ulisses Oliveira. A seguir foram aprovados
os aproveitamento de créditos dos discentes Franciélis Ferreira Vargas –
matrícula 101027 – 04 créditos – disciplina Cidade e reinvenção do espaço
social – cursada no Programa de Pós-Graduação do Mestrado em Ciências
Sociais – ISP/UFPel e do discente Dione Dutra Lihtnov – matrícula 99279 – 04
créditos – disciplina Espaços, Memória e Percepção da Paisagem – código
0068339 – cursada no Programa de Pós-Graduação em Memória Social e
Patrimônio Cultural ICHI/UFPel. A seguir o prof. Solismar Martins comunicou
que o discente Vinicius Lacerda Pinto que é orientando do prof. Sidney
Gonçalves Vieira encaminhou correspondência para o Coordenador do

Programa de Pós-Graduação em Geografia solicitando dois meses de
prorrogação para a conclusão de sua dissertação de mestrado em virtude de
ter sofrido acidente de trânsito o que foi aceito pelo Comitê Assessor do
PPGeo. Como o prazo máximo encontra-se esgotado, não há o que deliberar
por tal solicitação. A seguir o prof. Solismar Martins informou que o PPGeo
possui atualmente cinco Professores(as) Doutores(as) Colaboradores que são:
Cláudio Wilson Mendes Júnior, Giancarla Salamoni, Marcos Wellausen Dias de
Freitas, Paulo Roberto Rodrigues Soares e Sidney Gonçalves Vieira. E que o
número do percentual de Professores Colaboradores no Programa é de 30%
do número total de docentes. Foi informado também pelo prof. Solismar Martins
que no final de 2014 os Professores Doutores Sidney Vieira e Cláudio Mendes
Júnior irão deixar de fazer parte do quadro de Professores Colaboradores do
PPGeo. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às dezesseis
horas e vinte minutos.
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