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COMITE ASSESSOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA

ATA N.º 03/2012
Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e doze às quinze horas na sala
seis mil duzentos e seis do pavilhão seis ocorreu a terceira 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, Ulisses Rocha de Oliveira, Anderson Luis Ruhoff e a
representante dos Professores de Pelotas Rosângela Lurdes Spironello.
Professores Doutores ausentes: Beatriz Valadão Thiesen, Pedro de Souza
Quevedo Neto, Jorge Arigony Neto, Cláudio Wilson Mendes Júnior, Dario de
Araújo Lima, Marcelo Vinicius da la Rocha Domingues e Carlos Tagliani. Partiu-se
para o 1º ponto da pauta; CT-Infra: O Professor Solismar expôs aos presentes
sobre o edital do CT-Infra, que consiste na compra de equipamentos caros e/ou
ampliação de laboratórios (materiais permanentes). Foi citado o Projeto Seilors,
que contemplou a FURG com um prédio, no último edital, e também a importância
para Geografia continuar participando deste Projeto para conseguir mais espaços.
O Professor Solismar expôs uma proposta da Coordenadora do Mestrado
Profissional em História, Professora Júlia Matos, que propôs a montagem de um
laboratório com equipamentos em comum para os dois Programas de PósGraduação, utilizando um equipamento de escâner e armazenamento de
informações já existente no Instituto. O Professor Solismar sugeriu aos presentes
que analisassem o edital do Projeto CT-Infra, o qual foi encaminhado a todos, e
que encaminhassem sugestões para elaboração de possíveis Projetos. Partiu-se
então para o 2º ponto da pauta; Acompanhamento dos Mestrandos quanto aos
prazos de Defesa da turma 2010 e de Qualificação da turma 2011: O Professor
Solismar ressaltou o resultado positivo das defesas em relação aos prazos
comparando com o último ano. Também esclareceu o prazo para Qualificação,
que é de 12 a 18 meses e Defesa de Dissertação, que é de 24 meses,
prorrogados por mais seis meses. O Professor Solismar sugeriu que fosse
pensado entre os Professores sobre a não liberação de auxílio financeiro para
evento aos alunos que já estão na prorrogação. O Professor Solismar leu a
relação de mestrandos e as respectivas datas para Defesa de Dissertação e
Qualificação, com as justificativas paras as Defesas que serão realizadas no mês
de setembro. O Professor Solismar expôs a situação de um mestrando que não
entregou a cópia do Exame de Proficiência na Secretaria do Programa e já tem
data para sua Qualificação, salientou que no Regimento do Programa diz que só
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estão aptos para Qualificação aqueles mestrandos que entregaram a cópia do
Exame de Proficiência, também lembrou que a nota mínima para aprovação neste
Exame é 6,0. Com isso, os presentes decidiram pelo adiamento da referida
Qualificação até que fosse entregue o atestado de conclusão do Exame de
Proficiência na Secretaria do Programa. Partiu-se para o 3º ponto da pauta;
Aproveitamento de créditos: O Professor Solismar expôs o pedido de
aproveitamento de créditos da discente Silvana de Matos Bandeira que foi
aprovado por unanimidade. Partiu-se para o 4º ponto da pauta; Edital de Seleção
2013: O Professor Solismar solicitou montar o edital de Seleção 2013 baseado no
novo edital do Programa e deu sugestões de Professores para compor a banca
avaliadora da Seleção. Foram sugeridas as Professoras Doutoras Beatriz Valadão
Thiesen, Jussara Mantelli e Giancarla Salamoni como suplente para compor a
banca da área Urbano Regional, os Professores Doutores Anderson Luis Ruhoff,
Pedro de Souza Quevedo Neto e Rosângela Lurdes Spironello como suplente
para compor a banca da área de Análise Ambiental e Recursos Naturais.
Apósconsulta todos os docentes indicados aceitaram o convite de participação na
banca de seleção 2013. O Professor Solismar conversou ainda sobre a
quantidade de orientandos por orientador e data para o Processo de Seleção.
Partiu-se então para o 5º ponto da pauta; Assuntos Gerais: O Professor Solismar
expôs que o Programa ganhou mais uma Bolsa Capes. Também que ocorrerá a
Anpege, de 07 a 10 de outubro, em Campinas, e que os Programas de PósGraduação têm até 17 de setembro para encaminhar sugestões de Professores
para compor as mesas de diálogo. O Professor Solismar salientou que serão nove
mesas de diálogo, com diferentes temáticas, as quais foram lidas aos presentes
pelo Professor, e cada Programa deve indicar três nomes para composição das
mesas. Às dezesseis horas e quarenta e cinco 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.
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Prof. Dr. Solismar Fraga Martins
Coordenador do PPGEO
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Secretária do PPGEO
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