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ATA Nº. 07/2015

Aos vinte e seis dias do mês de novembro, às 16 horas na sala do Arq. no
andar térreo do Prédio do ICHI, reuniram-se os professores do Comitê
Assessor para reunião ordinária. Estavam presentes os professores: César
Martins, Éder Leandro Bayer Maier, Jussara Mantelli, Leda Velloso Buonfiglio,
Solismar Martins, Simone Emiko Sato, Susana Veleda da Silva, Ulisses Rocha
Oliveira e o representante discente Fabrício Soares Porto. Partiu-se para o
primeiro ponto da pauta: Comissão científica: Projeto de disciplina de Seminário
de Dissertação: Após a leitura da proposta da disciplina Seminário de
Dissertação, o professor Cesar ressaltou a importância da disciplina ser
obrigatória e ofertada no segundo semestre de cada ano. O responsável pela
disciplina será o coordenador adjunto do PPGeo ou outro docente permanente
e, lotado no ICHI, designado pelo Comitê Assessor. Quanto à sua organização
será decidida no primeiro semestre de cada ano pelo Comitê Assessor. Os
estudantes deverão cursar a disciplina no primeiro ano do curso. Assim, partiuse para o segundo ponto da pauta: Comissão de Credenciamento e
Descredenciamento: Após a análise da solicitação do coordenador do
PPGeo, a comissão de credenciamento e descredenciamento apresentou o
parecer favorável ao credenciamento da Profª. Drª Carmem Rejane Pacheco
Porto. A comissão entende que a temática trabalhada pela professora Carmem
é interessante para o PPGeo, fortalecendo a área de geografia agrária do
Programa. Porém, a referida professora deverá conversar com a professora
Jussara Mantelli para reestruturar a disciplina proposta, para não haver
sobreposição de conteúdo. De acordo com o parecer, se efetivado o
credenciamento, a nova proposta de disciplina deverá ser encaminhada o mais
breve possível. Além disso, foi considerado de suma importância que a
professora Carmem esteja ciente da necessidade de contribuir com o
Programa com uma efetiva produção acadêmica, a fim de justificar perante a
CAPES sua inserção como professora permanente. Colocado em discussão,
os professores relatam que a geografia agrária tem demanda, a professora
Carmem poderia suprir algumas questões agrárias e territoriais não abordadas
pela professora Jussara, mas que é preciso o PPGeo ficar atento quanto aos
critérios de credenciamento. Houve discussão se o credenciamento deveria
ocorrer para 2016 ou o ano seguinte, até porque a professora não estava no
edital de seleção 2016. Após discussão o comitê assessor deliberou que a
professora deva ingressar no programa somente a partir de 2017 e que sujeite
seu pedido de credenciamento novamente até julho de 2016. Dessa forma,
partiu-se para o terceiro ponto da pauta: Proposta de Disciplina para 2016:
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Geomorfologia e Planejamento: A disciplina de Morfologia e Planejamento foi
proposta pela professora Simone Sato. Os demais docentes responderam de
forma positiva a proposta. De acordo com os professores trata-se de uma
disciplina bem interessante para ser trabalhada no PPGeo. Partiu-se para o
quarto ponto de Pauta: Assuntos Gerais: O Professor Solismar sugeriu que
disciplinas antigas e de docentes que não tem mais atuação no programa ou
que reduziram sua participação por troca de Instituição de Ensino, sejam
excluídas do sistema no PPGeo. São elas: Sensoriamento Remoto em
Hidrologia de Regiões Costeiras Subtropicais; Análise Espacial em Sistemas
de Informação Geográfica; Cartografia Temática Digital; Processamento e
Classificação de Imagens de Sensoriamento Remoto; Geografia do Comércio e
do Consumo Urbano; Representações Gráficas na Geografia; e,
Sensoriamento Remoto Por Radar: Aplicações no Estudo das Zonas Costeiras,
Oceanos e Criosfera. Todos os docentes concordam com a exclusão destas
disciplinas no sistema. Logo após, o professor Solismar apresentou a proposta
de disciplina Fundamentos da Ciência do Solo que será ministrada pelo
professor Eduardo Saldanha Volgelmann. A mesma foi aprovada pelos
docentes do PPGeo. Em seguida, foi feita a leitura do Regimento do PPGeo e
das sugestões de mudança em alguns artigos e parágrafos. Dentre as,
principais, mudanças estão: a redução do tempo para a qualificação para 15
meses; a inserção da disciplina de Seminário de Dissertação como obrigatória,
os critérios para permanência de bolsas de auxilio financeiro, entre outras,
conforme sugestão de regimento em anexo. Nada mais havendo a tratar a
reunião foi encerrada às dezessete horas e quarenta minutos.
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