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1. INFORMES GERAIS  

1.  A Profª Ana Cláudia iniciou a sessão falando sobre a intenção de divulgar as ATAs na página, tornando-as públicas. 

2.  A Profª Ana esclareceu sobre o custeio de despesas para congressos, que de acordo com normas da CAPES só poderá 
ocorrer quando houver a participação de alunos nos trabalhos a serem apresentados. 

3. A Profª Soraia levantou a preocupação de programar as atividades com antecedência. 

4. A Profª Soraia abordou sobre a questão dos grupos de pesquisa. Colocando a necessidade de reservar um tempo para 
solucionar essa questão. 
5. A questão da carga horária de 45 h das disciplinas foi levantada como uma preocupação pelos Professores Alan e Flávio, 
que informaram das providências tomadas em outros programas para adotar módulos de carga horária compatíveis com os 
utilizados pelas resoluções que regem a atividade docente.  
 

2. RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO  

1. Apresentação da planilha Candidato, curso de origem, linha de pesquisa e título do projeto. A Profª Ana alertou para o 
desequilíbrio no número de candidatos aprovados por linha, e para as possíveis repercussões desse fato.  
2. Levantou-se a necessidade de articular uma estratégia para aproximar o número de alunos da linha 1 com a linha 2. 
A Profª Soraia recomendou uma avaliação da própria definição da linha, uma alimentação da página com mais 
informações, um trabalho de imersão com um Workshop e maior integração entre as duas linhas. O Prof  Alan creditou o 
baixo rendimento dos alunos da linha 2 ao calendário, levantando a hipótese de alguns alunos já terem participado de 
outros processos seletivos, a exemplo das Ciências Sociais, História e Geografia. O Prof. Wagner concordou com o Prof. 
Alan, mas acrescentou o comentário de que a linha 2 precisa ajustar o foco. 

3. O Prof. Antônio Sérgio sugere que seja realizada uma divisão do número de vagas por área, para seleção de 2011. 

4. A sugestão do Workshop foi aceita. O Prof. Antônio Sérgio sugere que seja realizado em um Hotel, para garantir o 
isolamento do grupo. Fica decidido o final de abril como provável data para realização do Workshop. 

5. A Prof. Soraia defendeu que, a despeito das discussões entre membros do colegiado sobre o processo seletivo, esteja 
claro que a Comissão no processo Seletivo é soberana. 

6. Todos concordam que é necessária uma revisão do Edital. 

7. Estratégias para definição de orientação: verificar limites institucionais de cada professor, realização de seminário no 
início de 2010/2 – discussão de critérios será feita no workshop. 
 
 
3. 

 
COMISSÃO DE BOLSAS 

 

1. A divulgação da Informação da cota de bolsa: 03 (três) Capes/REUNI; o compromisso da Pró-Reitoria com mais 01 
(uma) bolsa Capes/Demanda Social e na lista de espera por mais 02 (duas) bolsas Capes.  
2. Apresentação da Comissão de Bolsas do PPEUR, designada pela Portaria nº 001/2010 de 10 de março de 2010. 
Formada pelos professores: ANA CLAUDIA DUARTE CARDOSO, mat. 1176293; FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA DE 
ARAÚJO FREIRE, mat. 1346605 e a discente ORLANDINA HELENA FONSECA COSTA PESSOA, mat. 2010108638 
3. Divulgação da ATA de Homologação e a relação dos alunos elegíveis, conforme a Resolução nº 02/2010 do PPEUR e a 
Portaria da Capes nº 52/2002.  Distribuídos da seguinte forma: 
1. Felipe Fernandes de Araújo 
2. Ingrid Graziele Reis do Nascimento 
3. Ricardo Miranda Sá 
4. Eugênio Ribeiro Silva 
5. Caio Cézar Gabriel e Silva 
6. Márcio Fernandes Ribeiro 



 

4. As 3 (três) bolsas REUNI foram designadas para os alunos: Ingrid Graziele Reis do Nascimento; Ricardo Miranda Sá e 
Eugênio Ribeiro Silva. O aluno Felipe Fernandes de Araújo ficou com a bolsa da Pró-Reitoria. 

 

 
 
4. 

 
DISCIPLINAS DO SEMESTRE 2010/1  

1. Período letivo: 15 de março a 9 de julho  

2. Apresentação do Programa da disciplina: Produção do Conhecimento e Metodologia da Pesquisa Sandra (60 
hs), Quarta. 
A Profª Soraia sugere que os alunos busquem modelos de dissertações, próximas ao tema de estudo, para uma 
aproximação com o modelo de produção intelectual solicitado no final do curso. 

3. Apresentação do Programa da disciplina: Democracia, Poder Local e Participação. Joana (30 hs) e Livramento 
(15hs) Terça. 

4. Apresentação do Programa da disciplina: Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. : Lindjane (30 hs) e 
Antônio Sérgio (15 hs) Quinta 

 

 

 
 
5. 

 
ACOLHIDA DOS ALUNOS 

 

1. A Profª Ana Cláudia convidou todos os professores à estarem presentes, conforme a disponibilidade. 

2. Ficou estabelecido para reunião de recepção dos alunos: um primeiro momento com apresentações do corpo docente e 
discente (com 3 minutos para cada apresentação) e, um segundo momento de apresentação Institucional do PPEUR. 
 
3. Informado a todos os presentes o local e horário da reunião de recepção: Data: segunda-feira, 15/03/2009. 
Local: Setor de aula II, Bloco H, sala 1. Horário: 9h 
 

 

 
 
 
 

OBSERVAÇÕES  

 


