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COMITÊ ASSESSOR DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA

ATA N.º 01/2011
Aos vinte quatro dias do mês de maio de dois mil e onze às quinze horas na sala
duzentos e quinze do pavilhão dois ocorreu a primeira reunião ordinária do Comitê
Assessor da Coordenação 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, Jussara Mantelli, César Augusto Ávila Martins, Susana Maria Veleda da
Silva, Beatriz Valladão Thiesen, Pedro de Souza Quevedo Neto, Rosangela
Lurdes Spironello e como convidado o discente Frank Gonçalves Pereira, este por
participar como representante discente na comissão de bolsas. Justificaram
ausência os Professores Doutores Dário de Araújo Lima, Jorge Arigony Neto,
Daniela Coswig Kalikoski e Ulisses Rocha de Oliveira. Partiu-se então para o 1º
ponto da pauta; Redistribuição de bolsas do PPGEO: O Professor Solismar fez
uma breve explicação da nova redistribuição das bolsas do programa para os
alunos contemplados, ressaltando que é possível que alguns alunos da turma de
2010 venham a receber bolsa, pois assim irá requerer o novo ajuste das bolsas
para os anos seguintes. Partiu-se então para o 2º ponto da pauta; Recursos
PROAP adicional: O Professor Solismar expôs que o programa possui recursos
para auxílio em diárias e passagens, sendo que este recurso é destinado apenas
aos professores e não aos alunos, neste momento a Profª. Susana questionou
sobre o encontro da ANPEGE, em que sua dúvida era sobre a compra de
passagens com o referido recurso, dúvida esta sanada pelo Prof. Solismar que
afirmou que pode buscar a compra das passagens para os professores que forem
apresentar trabalho na ANPEGE, mais próxima ao evento, mas que ainda não é
possível o pagamento de diárias para eventos que ocorram além do mês de
agosto de 2011. A reunião seguiu para o 3º ponto da pauta; Anúncio do
desligamento de mestrando do programa, a partir do 2º semestre de 2011: O
Professor Solismar comunicou aos presentes sobre a não renovação de matrícula
do mestrando Tauê Cardoso Al-Alam a partir do segundo semestre de 2011,
devido ao prazo máximo concedido para a conclusão do mestrado pela
coordenação ter expirado. Após, seguiu-se a discussão sobre novos
procedimentos que deverão ser tomados ainda em 2011 para os mestrandos da
turma 2009 que não concluam sua dissertação de mestrado dentro do prazo
previsto de 30 meses. O Prof. Pedro sugeriu que os emails enviados para os
alunos também sejam enviados aos orientadores para que os mesmos fiquem a
par das situações que possam vir a ocorrer. A reunião seguiu para o 4º ponto da
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pauta; Acompanhamento da vida acadêmica dos mestrandos do PPGEO: O
Prof. Solismar distribuiu aos presentes uma planilha na qual consta a vida
acadêmica de cada mestrando do PPGEO, também apresentou um documento
solicitando um pedido de troca de orientação do mestrando João Nei Pereira das
Neves e com a concordância dos professores Beatriz Valladão Thiesen e pelo
Sandro de Castro Pitano. O requerente salienta no documento o profissionalismo
e dedicação da professora e ex-orientadora e que esta solicitação acontece pelo
motivo do mesmo residir e trabalhar na cidade de Pelotas, coincidentemente onde
o professor Sandro exerce suas atividades junto a UFPEL, o que na visão do
mestrando agilizará a conclusão de sua dissertação. A reunião seguiu para o 5º
ponto da pauta; Reformulação da Área de Concentração, Linhas de Pesquisa
e disciplinas do PPGEO (a cargo da comissão científica): O Prof. Solismar
expôs sobre a nova disciplina apresentada para ser ministrada no segundo
semestre de 2011 pelo Prof. Dr. Cláudio Wilson Mendes Júnior, disciplina
denominada Processo e classificação digital de imagens de Sensoriamento
Remoto com carga horária de 30 (trinta) horas e 02 (dois) créditos), apresentada
como Tópicos Especiais em Análise Ambiental e que disponibilizará 20 vagas.
Neste momento o Prof. César sugeriu que a referida disciplina seja inserida no
DATA/CAPES como também explicou que existem professores que jamais
lecionaram e orientaram no programa, e que em tese necessita criar uma linha de
pesquisa que integre os referidos professores, e que devido a isso, o trabalho da
comissão científica não obteve seguimento. A partir disso o professor César
juntamente com a comissão cientifica se responsabilizaram de propor uma nova
linha de pesquisa e conversar com os professores envolvidos para tentar resolver
esta demanda. Com isso outras reestruturações deverão ocorrer como as
disciplinas e a própria área de concentração do programa. A reunião seguiu para o
6º ponto da pauta; Assuntos Gerais: O Prof. Solismar apresentou os documentos
solicitando aproveitamento de créditos dos discentes Lucimara dos Santos de
Moura, Paulo Ricardo Salati de Souza, Veridiana Soares Ribeiro e Shana Monte
Pereira Ramos. Às dezessete horas e dez minutos o Professor Solismar Fraga
Martins encerrou a reunião, da qual para constar em registro foi lavrada a presente
ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Coordenador e pelo secretário.
__________________________
Prof. Dr. Solismar Fraga Martins
Coordenador do PPGEO
_________________________

Gianfranco Alves de Oliveira
Secretário do PPGEO

A via original encontra-se assinada

