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1. INFORMES GERAIS  

Não havendo informes o coordenador iniciou a reunião seguindo aos itens de pauta. 

 

2. MATRÍCULAS DE ALUNOS REGULARES E ESPECIAIS  

O prof. Fernando Bastos apresentou um quadro com os dados de solicitações de matriculas de alunos regulares e 
especiais para as disciplinas ofertadas em 2012.1, a saber: EUR0203 - CIDADES, ESTRATÉGIA E PROJETOS 8 alunos 
regulares e 4 especiais;EUR0201 - DEMOCRACIA, PODER LOCAL E PARTICIPAÇÃO 6 regulares e 2 especiais; 
EUR0209 - MULTIFUNCIONALIDADE E NOVAS RURALIDADES 5 regulares e 1 especiais; EUR0101 - PRODUÇÃO DO 
CONHECIMENTO E METODOLOGIA DA PESQUISA 11 regulares; EUR0208 - SOCIOECONOMIA DO MEIO AMBIENTE E 
POLÍTICA AMBIENTAL 5 regulares e 2 especiais.Os requerimentos para alunos especiais foram encaminhados aos 
professores das disciplinas para seleção dos candidatos considerado o percentual permitido para vagas de 30% do  
número de alunos regulares.Além do balanço quantitativo, o coordenador mostrou um relatório do sistema com as 
informações de disciplinas matriculadas, mês atual e tempo restante de curso para todos os alunos, no qual percebeu-se a 
não matrícula de 10 discentes, dos quais 3 iriam se matricular em estágio ainda a ser aprovado nesta reunião e os outros 
7 alunos a depositar as dissertações ou solicitar prorrogação de curso. Detectaram-se também inconsistências nas 
informações de tempo de curso para os alunos da turma 2010 a ser padronizado no sistema da UFRN. Os membros do 
colegiado fizeram uma observação com relação a alguns casos de alunos ingressantes com número elevado de disciplinas 
atestando-se a importância da orientação na matrícula. 

 
3. 

 
AULA INAUGURAL 

 
 
 

O coordenador fez o convite para a aula inaugural a ser realizada às 9h do dia 27 de fevereiro de 2012, no auditório B do 
CCHLA, ministrada pelo prof. Dr. Durval Muniz Albuquerque Júnior do Departamento de História, sob o tema: “A 
invenção do Nordeste e o pensamento regional contemporâneo: reflexões para uma nova agenda de pesquisa”. 

 
      4. FECHAMENTO DAS ORIENTAÇÕES PENDENTES TURMA 2012 

O professor Fernando colocou a situação dos alunos ingressantes Richardson Leonardi Moura da câmara, Sandro de 
Oliveira Pimentel e William Gomes Ferreira que estavam sem orientação definida. A partir da discussão dos temas dos 
projetos, formação dos alunos e afinidades dos objetos de pesquisa com o corpo docente do PPEUR definiu-se as 
orientações, a saber: Richardson Leonardi Moura da câmara - orientador prof. Alan Daniel Freire de Lacerda e William 
Gomes Ferreira – orientadora profa Sandra Cristina Gomes. O caso do discente Sandro de Oliveira Pimentel ficou 
decidido consultar a possibilidade de orientação com o prof. Márcio Valença. 

       
      5. ESTÁGIOS À DOCÊNCIA BOLSISTAS CAPES 
 

O coordenador apresentou as propostas de Estágio à docência dos discentes Emanuelle Roberta da Silva Melo, Flávia 
Costa de Assis e João Henrique Gomes da Silva a serem realizados nas disciplinas DPP0044 - GESTÃO MUNICIPAL E 
METROPOLITANA turma 01, DPP0060 - ATELIÊ DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VI turma 01 e DPP0044 - GESTÃO 
MUNICIPAL E METROPOLITANA turma 02, respectivamente. A discente Ana Raquel Matias Dantas fará o Estágio em 
2012.1, por motivo de não realização do Curso de Iniciação à Docência - CID oferecido pela PPG como pré-requisito para 
o estágio, uma vez que o recebimento da bolsa ocorreu somente após o período de matrícula. 

 
6. SITUAÇÃO DAS BOLSAS 
 

O professor informou também a relação das bolsas no programa, sendo ao todo 8 bolsas CAPES e 3 REUNI, das quais 2 
bolsas CAPES se encerrariam em março e serão repassadas para as duas primeiras colocadas da turma 2012, 1 CAPES a 



ser  renovada da discente Eliane Maria de Oliveira, além disso as três bolsas REUNI encerrariam no mesmo período, 
sendo que  para estas não haveria a possibilidade de renovação. Informou que estava aberto o Edital REUNI para o envio 
de projetos até o dia 06/03, porém não havia previsão de cota para o DPP, diante disto o envio seria feito na tentativa de 
recorrer da falta das cotas não disponibilizadas pela PPG e das demandas do DPP-PPEUR, os membros do colegiado 
atentaram para o motivo do curso de Gestão em Políticas Públicas não ter turma concluída e pela avaliação dos 
professores haver a previsão de conclusão com número inferior ao de ingresso, além disso, o GPP possuir a 
especificidade das disciplinas de Ateliê de Gestão de Políticas Públicas que necessitam do acompanhamento de vários 
professores e neste caso a presença do bolsista REUNI fornece um suporte a esse formato da disciplina. 

      
7. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA DA DISCENTE CLAÚDIA 
 

O prof. Fernando relatou a solicitação de aproveitamento da disciplina PSI2052- SEMINÁRIOS EM TÓPICOS ESPECIAIS III 
(Juventudes e Vulnerabilidade) cursada pela discente Claudia Roseane Pereira de Araújo Capistrano no Programa de Pós-
Graduação em Psicologia em 2010.1, 2 créditos, considerando que a disciplina está dentro do tema do projeto da 
discente “Juventude e mercado de trabalho: uma análise do projovem trabalhador na região metropolitana de Natal ” o 
coordenador deu parecer favorável ao aproveitamento, o que foi concordado pelos membros do colegiado.   

 
8. PRORROGAÇÕES DE CURSO  
 

As professoras Sandra Cristina Gomes e Soraia Maria Socorro do Carlos Vidal formalizaram os pedidos de prorrogação de 
seis meses de curso para seus orientandos Caio Cezar Gabriel e Silva e Orlandina Helena Fonseca Costa Pessoa 
respectivamente, no caso do discente Caio o pedido teve como justificativas a não conclusão dos resultados de campo 
por motivo de inviabilização agendas para entrevistas no período de final de ano, férias e recusas por parte de atores-
chave para a pesquisa. No caso da discente Orlandina por ser do mercado de trabalho e na sua atual função precisou 
participar de freqüentes viagens, impossibilitando finalizar a obtenção de seus resultados. 

 
      9. COLETA CAPES:  
 

O prof. Fernando também notificou o calendário da CAPES para o primeiro semestre de 2012, destacando o período do 
envio do COLETA CAPES, de 19/03 a 18/04, para o qual o PPEUR já havia iniciado a fase da importação de dados e 
conferência, bem como se daria o inicio do relatório da proposta do programa a ser circulado entre os professores e 
discutido no grupo em encontros posteriores. 

 
      10. DEPÓSITOS DE DISSERTAÇÃO E BANCAS DE DEFESAS 
 

O prof. Fernando lembrou que o prazo dos depósitos das dissertações dos alunos da turma 2010 será até o último dia de 
fevereiro, quando completa os 24 meses de curso desta turma. Os professores fizeram um balanço geral das situações 
dos seus orientados e das perspectivas para as defesas.  

      
     11. RETOMAR A ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COM OUTROS PROGRAMAS OU ASSOCIAÇÕES 
 

Foi retomado a discussão dos interesses para os credenciamentos nas associações de pesquisa da Pós -Graduação mais 
próximos dos campos de atuação do corpo docente do programa dentre estas a ANPEGE, a qual o PPEUR já está filiada, a 
ANPOCS, a se articular o processo de filiação e ANPUR para a que conta com a exigência do limite de tempo de curso de 
5 anos a ser cumprido. Além disso, foram citadas a ANPPAS - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em  
Ambiente e Sociedade e outras na área do rural não tão ligadas diretamente a Pós-Graduação, mas de interesse para o 
grupo de pesquisa no rural.  

       
     12. PROJETOS DE ESPECIALIZAÇÃO 
 

O prof. Robério Paulino fez relato de projeto de especialização na área Ambiental e relacionado com as Políticas Públicas, 
o qual estava aprovado, mas arquivado na PPG. Notificou que o DPP estava fazendo esforços junto a PPG para solicitar o 
desarquivamento e a reativação deste projeto que vem a contribuir para o fortalecimento dos estudos das políticas 
públicas na UFRN, podendo ser ofertado pelo DPP/PPEUR. 

 
      13. RECURSOS FINANCEIROS DA PÓS 
 

O coordenador encerrou a reunião com apresentação dos recursos financeiros do PPEUR de saldo anterior restante R$ 
11.943,10 e de recurso do PROAP 2012 de R$ 21.000,00 a ser enviado plano de trabalho dentro das rubricas do PROAP, 
as quais foram citadas, mostrando-se o plano anterior 2011, destacou a necessidade de aumentar o valor necessário aos 
custos com as defesas por ser o momento em que começariam a acontecer. Além disso, faz-se uma previsão para 
participação em eventos pelos alunos e professores para 2012 visando para estimar o recurso para esse fim. 

 
 

OBSERVAÇÕES Finalizada a sessão às 11:30 horas. 

 


