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COMITE ASSESSOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA

ATA N.º 02/2012
Aos três dias do mês de maio de dois mil e doze às quinze horas na sala quatro
mil duzentos e quatro do pavilhão quatro ocorreu a segunda 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, Pedro de Souza Quevedo Neto, Ulisses Rocha de Oliveira e a
representante acadêmica Luiza da Cunha Fernandes e sua suplente como
convidada Perla Duarte do Couto. Justificaram ausência os Professores Doutores
Cláudio Wilson Mendes Junior e Anderson Ruhoff, Professores Doutores
ausentes: Beatriz Valadão Thiesen Rosângela Lurdes Spironello e Sandro de
Castro Pitano Jorge Arigony 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 Taciela Nunes Garcia e Solange
de Oliveira que foram aprovados por unanimidade. Partiu-se então para o 2º ponto
da pauta: de acordo com a comissão de Credenciamento e descredenciamento do
PPGeo reunida em dezessete de abril de dois mil e doze onde foi apreciada a
solicitação do professor Gianpaolo Adomili sobre seu credenciamento no
programa. A comissão foi favorável ao ingresso do docente Gianpaolo Adomilli na
condição de colaborador na linha de pesquisa análise Urbano Regional. Sobre a
solicitação do professor Sandro Pitano de passar de professor permanente para
professor colaborador, a comissão indeferiu o pedido, justificando que o
professor deverá continuar como permanente já que a cota de colaboradores no
programa se encontra no seu limite. Foi justificado que no caso do professor
Gianpaolo o seu processo já estava em tramitação quando houve a manifestação
dos professores da UFPEL. Já o pedido do professor Sidney sobre a mudança de
professor permanente para colaborador, a comissão deferiu seu pedido, pela
justificativa do mesmo professor não poder participar como permanente em três
programas de pós-graduação,dois na UFPEL e um na FURG. A solicitação da
professora Rosa Noal de mudar de professora permanente para professora
colaboradora foi indeferido pela comissão pelo mesmo motivo relativo ao professor
Sandro Pitano, limite da cota dos professores colaboradores. Acompanhando o
parecer da comissão o comitê assessor aprovou as indicações por unanimidade.
Quanto a Portaria 191 da CAPES, mencionada em algumas das solicitações o
professor explicou que o programa está enquadrado na portaria, dispondo neste
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momento de três professores permanentes pertencentes a outras IFES. O
professor Solismar leu a minuta sobre a reforma do PPGeo, onde foi distribuído
uma cópia para os presentes acompanharem a leitura, fazendo as discussões
necessárias sobre os pontos: Proposta de alteração das áreas de pesquisa;
titulação no diploma; e, Criação e extinção de disciplinas A inserção da disciplina
Sensoriamento Remoto e Sistema de Informação Geográficas na Avaliação de
recursos Costeiro , será inserida somente quando o Instituto de Oceanografia
encaminhe uma ata confirmando tal inserção por aquele instituto. Ainda sobre os
pontos da reforma foi proposto algum acerto de redação. O ponto de pauta sobre
a reforma foi aprovado por unanimidade. Em assuntos gerais foi discutida a nova
sigla do programa, visto que a antiga é igual ao Programa da Engenharia
Oceânica. Foram apresentadas duas propostas: PPGGEO e PPGeo, os presentes
votaram pela aprovação da sigla PPGeo. Às dezesseis 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 pela secretária.

__________________________
Prof. Dr. Solismar Fraga Martins
Coordenador do PPGEO

_____________________________

Margarete Fagundes de Fagundes
Secretária do PPGEO

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

