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COMITE ASSESSOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA

ATA N.º 04/2011
Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e onze às quatorze horas na
sala quatro mil cento e quinze do pavilhão quatro ocorreu a quarta 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, Jorge Arigony Neto,
Rosângela Lurdes Spironello (Representante dos Professores da UFPEL), Susana
Maria Veleda da Silva e Beatriz Valadão Thiesen. Justificaram ausência os
Professores Doutores Daniela Coswig Kalikoski, e Ulisses Rocha de Oliveira.
Professores Doutores ausentes: Pedro de Souza Quevedo Neto, Dario de Araújo
Lima, Marcelo Vinicius da la Rocha Domingues e Carlos Roney A. Tagliani. Partiuse para o 1º ponto da pauta; Credenciamento Docente (Comissão de
Credenciamento): O Professor Solismar expôs aos presentes que os Professores
Doutores Cláudio Wilson Mendes Junior, Anderson Luis Ruhoff e Carlos Roberto
da Silva Machado solicitaram credenciamento ao Programa de Pós-Graduação em
Geografia. A Professora Jussara Mantelli, como membro da Comissão de
Credenciamento, justificou que, por unanimidade, a Comissão indicou o Professor
Claudio como Professor Colaborador para a linha Análise Ambiental; Sobre o
Credenciamento do Professor Anderson, a Comissão indicou o Professor como
Permanente para a linha Análise Ambiental. Foi decidido entre todos os presentes
que o Professor Claudio passará a ser membro do Programa a partir do ano de
dois mil e onze e o Professor Anderson passará ser membro do Programa a partir
de dois mil e doze. Quanto ao Professor Carlos, a Comissão não chegou a um
parecer definitivo. A professora Jussara leu a solicitação de Credenciamento do
Professor Carlos e foi sugerido pelo Professor Solismar que o Professor Carlos
inserisse mais dados em relação à disciplina sugerida para o quadro de disciplinas
do Programa para o próximo ano. O Professor César expôs que o
Credenciamento deveria ser feito através do Protocolo e expôs a situação do
Professor Carlos no Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental onde o
Professor Carlos tem onze orientandos entre mestrado e doutorado além da carga
horária na Graduação pelo Instituto de Educação. O Professor César sugeriu que
a solicitação de credenciamento fosse devolvida ao Professor Carlos para que ele
pudesse explicar sobre as onze orientações, assim como que a solicitação de
Credenciamento fosse feita através do de uma correspondência do Instituto de
Educação onde constasse que estão cientes sobre o credenciamento do Professor
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Carlos em outro Programa. No caso de positiva a solicitação do Professor Carlos,
este passaria ser Professor Colaborador da linha Urbano-Regional. O Professor
Solismar expôs que recebeu um documento do Professor Marcelo Vinicius de la
Rocha Domingues e do Professor Dário de Araújo Lima os quais constavam os
processos de descredenciamento dos Professores após as últimas defesas,
encaminhadas em agosto. No documento atual o Professor Marcelo manifestou
interesse em continuar no Programa como Professor Colaborador até a última
defesa de seus orientandos. Foi decidido por todos os Professores presentes que
o Professor Marcelo permanece como Professor Permanente até a última defesa
de mestrado no Programa, como ficou estabelecido no processo de
recredenciamento. O Professor Dário justificou que não tem intenção de oferecer
disciplina, não tem intenção de orientar mestrandos da turma de dois mil e doze e
quer continuar como Professor Colaborador até a última defesa de seus
orientandos no Programa. O Comitê decidiu que o Professor Dário fosse mantido
como Professor Permanente até a última defesa de seus orientandos. O Professor
Solismar falou sobre o preenchimento do relatório do Data Capes para este ano
de dois mil e onze, onde após discussão e por indicação do coordenador, ficou
decidido que os Professores Doutores Paulo Roberto Rodrigues Soares e Nicolai
Mirlean permanecessem como Professores Permanentes e que os Professores
Doutores Lauro Júlio Calliari e Carlos Hartman já fossem descredenciados do
Programa neste ano.; Para o ano de dois mil e doze o Professor Paulo Roberto
passasse a ser Professor Colaborador, como solicitado em documento anterior.
Partiu-se então para o 2º ponto da pauta; Distribuição de Bolsas para 2012
(Comissão de Bolsas): O Professor Solismar juntamente com a Comissão de
Bolsas falaram dos ajustes das bolsas para o ano de dois mil e doze e expôs que
irão ser distribuídas mais uma bolsa para a turma ingressante e uma bolsa para a
turma de dois mil e onze. A Comissão de Bolsas decidiu que para renovação das
bolsas em março de dois mil e doze, a recomendação é que o acadêmico que irá
renovar não tenha dois conceitos “C” em disciplinas cursadas na Pós-Graduação
assim como tenha um parecer justificado do orientador quanto ao
desenvolvimento do trabalho do mestrando. Partiu-se para o 3º ponto da pauta;
Processo Seletivo 2012 (Comissão de Seleção): O Professor Jorge e a
Professora Susana falam do aluno que chegou atrasado para a 2ª etapa do
Processo Seletivo e foi reprovado. O Professor Solismar apresentou uma tabela
com a relação dos alunos aprovados para dois mil e doze por ordem de
classificação, onde constavam as notas referentes às etapas do Processo Seletivo
e a indicação de orientação. Partiu-se para o 4º ponto da pauta; Distribuição de
orientandos por orientador: Após a apresentação da tabela o Professor
Solismar expôs a situação do Professor Doutor Sidney Vieira que se encontra com
três indicações para orientação e já é responsável pela orientação de duas
mestrandas no Programa. O Professor Sidney enviou documentação ao Programa
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onde manifestou interesse em orientar os ingressantes, pois já os orientou na
graduação. A Comissão sugeriu que Mateus Marzullo fosse orientado pela
Professora Susana, e os outros dois alunos que ficaram melhor colocados
ficassem sob orientação do Professor Sidney que ofereceu duas vagas no Edital
de Seleção 2012. Foi aprovado por unanimidade que a Coordenação conversasse
com o Professor Sidney e com o aluno Mateus Marzullo para que a orientação do
referido aluno passasse para Professora Susana e também que fosse esclarecido
ao aluno que a Professora Susana não estaria no país durante o ano de dois mil e
doze. O Professor Solismar expôs a situação da aluna Sabrina da Rosa Freitas
que seria orientada pelo Professor Carlos, mas como este não faz parte do Corpo
Docente do Programa ficou decidido por todos os presentes que a acadêmica
Sabrina será orientada por outro Professor. Para a situação da aluna Débora
Bondan de Oliveira foi sugerido que sua orientação passasse para o Professor
Ulisses e que um membro do Comitê conversasse coma a Professora Daniela já
que esta possui um número elevado de orientandos. Partiu-se para o 5º ponto da
pauta; Carga horária da disciplina de Estágio Docência: O Professor Solismar
expôs que em reunião com o Comitê Assessor da Graduação foi estabelecido que
o Estágio Docência fosse de 20 horas presenciais e em sala de aula e 10 horas
para planejamento das aulas entrando em vigor a partir de dois mil e doze. Foi
decidido também pelos presentes que o Estágio de Docência somente possa
ocorrer no a partir do segundo semestre após o ingresso. Partiu-se para o 6º
ponto da pauta; Troca de Orientador da mestranda Gisele de Maria Santana: O
Professor Solismar apresentou a proposta de troca de orientação da mestranda
Gisele de Maria Santana que é orientada pela Professora Daniela e passaria ser
orientanda pelo Professor Dário. Foi mostrado a todos os presentes o documento
assinado pela Professora Daniela onde ela abre mão da orientação da mestranda
Gisele e o documento onde o Professor Dário se compromete com a orientação da
mestranda. Como a aluna foi aprovada para a linha Análise Ambiental e com essa
troca estaria passando para Análise Urbano-Regional, os Professores presentes
aceitaram a troca. Partiu-se para o 7º ponto da pauta; Prazo máximo para defesa
da turma 2009 e para qualificação da turma de 2010: O Professor Solismar
apresentou o memorando enviado aos mestrandos e respectivos orientadores da
turma de dois mil e nove que ainda não defenderam a Dissertação de Mestrado.
Expôs que aqueles mestrandos que não defenderem a Dissertação até o final do
mês de dezembro deste ano serão desvinculados do Programa e que a
PROPESP orientou que esses já deveriam ter sido desvinculados ao ter
completado 30 meses. Esta decisão foi aprovada por todos. Aos mestrandos da
turma de dois mil e dez foi enviado um memorando informando que o prazo para
Qualificação destes também se encerra no final do mês de dezembro de dois mil e
onze. Seguiu-se para o último ponto da pauta; Distribuição de disciplina para o
1º Semestre de 2012: O Professor Solismar apresentou o memorando enviado
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para os Professores que não ofereceram disciplinas no ano de dois mil e onze e
expôs que a Professora Beatriz, o Professor Carlos Roney Tagliani, a Professora
Maristela Bagatin Silva e o Professor Sidney se manifestaram quanto ao
memorando e que a Professora Rosa Elena Noal não se manifestou. O Professor
Solismar expôs que a Professora Rosa precisa oferecer disciplina para o próximo
ano então irá enviar outro memorando a Professora Rosa solicitando que ela dê
aula em dois mil e doze. Até o presente as Professoras Jussara e Beatriz, os
Professores Sidney, Jorge, Anderson e Cláudio foram os Professores que
ofereceram disciplinas para dois mil e doze. O Professor Jorge sugeriu oferecer
uma disciplina na área de cartografia como disciplina obrigatória a partir do ano de
dois mil e treze. Tal proposta será discutida na próxima reunião do Comitê. Foram
sugeridos pelos presentes alguns Professores para trabalhar na disciplina de
Conceitos Geográficos no ano de dois mil e doze, foram os Professores Doutores
Anderson, Daniela, Rosa, Sandro Pitano, Solismar, Sidney e Claudio. Às
dezessete horas 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 pela secretária.

__________________________
Prof. Dr. Solismar Fraga Martins
Coordenador do PPGEO

_____________________________

Tuana da Costa Heres
Secretária do PPGEO

( a via original encontra-se assinada na secretaria do Programa)

