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COMITE ASSESSOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA

ATA N.º 01/2012
Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e doze às dezesseis horas na sala
seis mil duzentos e cinco do pavilhão seis ocorreu a primeira reunião ordinária dos
professores 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, Jorge Arigony Neto, Cláudio Wilson Mendes Junior, Anderson
Ruhoff e Ulisses Rocha de Oliveira. Justificaram ausência os Professores
Doutores Rosângela Lurdes Spironello e Sandro de Castro Pitano (Representante
e substituto , dos Professores da UFPEL), Beatriz Valadão Thiesen. Professores
Doutores ausentes: Pedro de Souza Quevedo Neto, Dario de Araújo Lima,
Marcelo Vinicius da la Rocha Domingues e Carlos Roney A. Tagliani. Partiu-se
para o 1º ponto da pauta; Aproveitamento de Créditos: O Professor Solismar
expôs aos presentes sobre o pedido de aproveitamento de créditos da discente
Mara Azevedo de Ávila, o qual foi aprovado por unanimidade. Partiu-se então para
o 2º ponto da pauta; Portaria 001 e 002 – CAPES: O Professor Solismar salientou
que as portarias 001 e 002 – CAPES tratavam da definição da porcentagem de
docentes permanentes externos à Universidade nos Programas de PósGraduação, onde esta deveria, conforme a PROPESP, ser de até 20%, e os 80%
restantes deveriam fazer parte do corpo docente da Instituição. O Professor
Solismar também salientou sobre o limite de orientandos por orientador, que não
deve exceder a quantidade de oito orientandos de mestrado e doutorado por
orientador. Partiu-se para o 3º ponto da pauta; Recomposição das Comissões
do PPGeo: O Professor Solismar propôs a recomposição das comissões do
Programa, onde sugeriu a alteração de dois membros na comissão de bolsas (um
por estar afastado e outro por não estar participando das últimas reuniões e
deliberações) e que o representante discente seria escolhido na reunião da
Coordenação do Programa com os discentes da turma de 2012; para comissão de
credenciamento e descredenciamento foi proposto pelos presentes que esta
passasse de quatro para três membros e sugerido a alteração de um membro
para recompor esta comissão; para comissão de finanças foi proposto a
substituição de dois membros e do representante discente; para comissão
científica foi proposto a alteração de um dos membros. Ficou da seguinte forma a
constituição das comissões: Comissão de Credenciamento e Descredenciamento:
Professores Doutores Jussara Mantelli, Pedro de Souza Quevedo Neto e
Anderson Ruhoff; Comissão de Bolsas: Professores Doutores Rosângela Lurdes
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Spironello, Cláudio Wilson Mendes Júnior e Solismar Fraga Martins; Comissão de
Finanças: Professores Doutores Solismar Fraga Martins, Jorge Arigony Neto e
Beatriz Valadão Thiesen; Comissão Científica: Professores Doutores Jorge
Arigony Neto, Ulisses Rocha de Oliveira, César Augusto Ávila Martins e Jussara
Mantelli. Partiu-se para o 4º ponto da pauta; Desligamento de alunos do
Programa: O Professor Solismar expôs o nome e o motivo pelo qual os alunos
foram desligados do Programa; Paulo Roberto Alves da Cunha e Marcelo Pucinelli
Cousin foram desligados pois expirou o prazo de defesa da dissertação; Thiago
Quadrado Soler foi desligado do Programa pois tinha duas reprovações. O
Professor Solismar expôs que o mestrando Paulo Roberto Alves da Cunha
solicitou prorrogação para sua defesa, pois teve dificuldade de fazer a conclusão
por motivo de doença, e também por já ter a quantidade de créditos suficientes
para defender sua dissertação. O Professor Solismar consultou o histórico do
mestrando no início do mês de dezembro e pode verificar que este tinha uma
reprovação, portanto ainda não tinha a quantidade de créditos necessários. O
Professor Solismar expôs que após alguns dias recebeu novo contato do
mestrando para reiterar seu pedido de prorrogação, quando pode notar que seu
histórico tinha sido alterado em relação a disciplina de Planejamento Territorial
referente ao segundo semestre de 2009. O Professor Solismar informou que
recebeu um documento da Defensoria Pública informando que o aluno Paulo
Roberto Alves da Cunha solicita maiores informações sobre a negação de seu
pedido de prorrogação. Partiu-se para o 5º ponto da pauta; Disciplina
Obrigatória: O Professor Solismar leu a proposta para disciplina obrigatória e
foram sugeridos alguns pontos como a data de encerramento e forma de
avaliação da disciplina. Partiu-se para o 6º ponto da pauta; Reformulação das
disciplinas do PPGeo: O Professor Solismar leu as disciplinas que atualmente
estão disponíveis no Programa e foram propostas algumas alterações. Também
foi mencionado sobre a definição das três linhas de pesquisa que passará ter o
Programa. Foi sugerido que os membros da comissão científica marquem uma
reunião para conversar sobre a disciplinas e possível alteração no nome e ementa
destas, pois o Professor Solismar mencionou que a CAPES apontou sobreposição
na ementa das disciplinas. Partiu-se para o último ponto de pauta; Assuntos
Gerais: O Professor Solismar expôs que foi solicitado aos mestrandos da turma
de 2010, uma carta de prorrogação de seis meses para a defesa das dissertações
e que as alunas da Professora Daniela Coswig Kalikoski, que se exonerou, serão
encaminhadas para orientação do Professor Pedro de Souza Quevedo Neto. Para
os mestrandos da turma 2011, foi solicitado pela Coordenação um documento de
prorrogação de bolsas. Todos os mestrandos renovaram a bolsa. O Professor
Solismar falou da situação dos bolsistas da turma 2012. Às dezoito horas e dez
minutos o Professor Solismar Fraga Martins encerrou a reunião, da qual para
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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)

