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COMITE ASSESSOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA

ATA N.º 02/2011
Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e onze às quatorze horas na sala
quatro mil cento e um do pavilhão quatro ocorreu a segunda reunião ordinária do
Comitê Assessor 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, Pedro de Souza Quevedo Neto,
Jorge Arigony Neto e como representante discente Marco Antônio da Gama
Renner. Justificaram ausência os Professores Doutores Daniela Coswig Kalikoski,
e Susana Maria Veleda da Silva. Professores Doutores ausentes: Beatriz Valladão
Thiesen, Dario de Araújo Lima, Marcelo Vinicius da la Rocha Domingues,
Maristela Bagatin Silva (representante IO - FURG) , Rosangela Lurdes Spironello
(representante UFPEL), e Ulisses Rocha de Oliveira. O Professor Solismar
solicitou um acréscimo de um ponto de pauta sobre alunos de outros programas e
universidades no PPGEO. Aceito por todos, o professor mencionou sobre a
situação de alunos especiais no PPGEO e expôs aos presentes que houve a
procura de dois alunos da UFRGS para matrícula em disciplinas do programa e
salientou que entrou em contato com a PROPESP para saber como proceder
neste caso, já que se tratam de alunos especiais, porém com vínculo com outros
programa de pós-graduação, ou seja, algo de acordo com nosso regimento.
Partiu-se então para o 2º ponto da pauta; Recredenciamento Docente: O
Professor Solismar distribuiu aos presentes as fichas de Recredenciamento
Docente e o memorando no qual consta todas as informações ao processo de
recredenciamento que foi elaborado pelos professores César, Jussara e Solismar
(membros do comitê de credenciamento e descredenciamento) e coordenação.
Ausentes a essa reunião os professores Pedro e Rosa Noal, embora tenham
recebido via email o documento elaborado antes da reunião do PPGEO. O
professor se propôs a enviar o memorando para todos os docentes, memorando
este que foi lido pelo Professor Solismar na sala de reunião. A proposta foi
aprovada por unanimidade. Partiu-se então para o 2º ponto da pauta; Comissão
de Seleção 2012: O Professor Solismar expôs inicialmente a dificuldade de definir
uma nova comissão pelo baixo quórum na reunião. O Professor Solismar expôs
que quando a professora Susana justificou a ele que não poderia participar da
reunião o professor perguntou se ela se disporia a participar novamente este ano
da comissão de seleção. A professora aceitou. Convidou o professor Jorge que
aceitou o convite desde que a seleção se dê ainda em novembro, já que o
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professor viaja no começo de dezembro para uma expedição fora do país. Após
discussão e indicações ficou estabelecido a seguinte comissão: Para linha de
pesquisa Análise Urbano-Regional os Professores - Titulares: Susana Veleda da
Silva e Beatriz Thiesen (aceito por ambas) e como primeiro suplente o professor
Sandro Pitano. E para a linha de pesquisa Análise Ambiental os Professores
Doutores Jorge Arigony Neto e Ulisses Rocha Oliveira (aceito por ambos) e como
primeiro suplente o professor Pedro de Souza Quevedo Neto. Seguiu-se para o
último ponto da pauta; Assuntos Gerais: O Prof. Solismar apresentou o
documento solicitando aproveitamento de 04 (quatro) créditos em especialização
em ecoturismo da discente Bianca Beatriz Roqué que será consultado
posteriormente pelo Professor Solismar à PROPESP pelo motivo de haver no
documento disciplinas sob responsabilidade de Mestres e não de Doutores*. Às
quinze horas e trinta 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

*Solicitado posteriormente a PROPESP, não há problema neste aproveitamento.
(a via original encontra-se assinada na secretaria)

