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1. INFORMES GERAIS  

Não havendo informes o vice-coordenador prof. Wagner Molina deu inicio a reunião passando aos itens da pauta. 

 

2. OFICIALIZAR NOVAS ORIENTAÇÕES   

O prof. Wagner relatou a situação das orientações da profa Ana, em andamento (os discentes Ingrid e Jorge), e a iniciar     
(Ana Lúcia e Joimary). Comentou o enfoque entre os projetos destes alunos com a atuação dos professores do programa 
para facilitar nas escolhas de transição das orientações. O que foi percebido é que o projeto da discente Ingrid caberia ao 
prof. Alexsandro, que já havia conversado com a aluna a respeito da temática de seu projeto e a metodologia trabalhada, 
faltando apenas dar um enfoque maior ao objeto de estudo, dando continuidade ao projeto. Para o discente Jorge ainda 
não havia uma definição de encaminhamento, discutiu-se a possibilidade de orientação para o prof. Márcio, pela 
abordagem sobre o BNH e semelhança de formação na arquitetura. Para o discente Joimary sugeriu-se a orientação do 
prof. Robério, que ainda não possui orientações no programa, havendo também afinidade de áreas de formação e, sido 
consultados houve a aceitação entre professor e aluno. Para a discente Ana Lúcia foi feita consulta a profa Soraia que 

demonstrou interesse pela orientação e já estava se comunicando com a aluna na sua Disciplina Técnicas de Análise e 
Investigação Qualitativa. 
O colegiado aprovou distribuição das orientações dos discentes: Ingrid para o prof. Alexsandro, Joimary para o prof. 
Robério e Ana Lúcia para a profa. Soraia. Ficou de se fazer a consulta ao prof. Márcio e ao discente Jorge. 

 
3. 

 
DISCIPLINAS 2011.2 

 
 
 

O prof. Wagner apresentou o quadro das disciplinas que já estavam definidas para a oferta 2011.2: Abordagens sobre 
cidades e dinâmicas urbanas – Alexsandro; Democracia, Poder Local e Participação - Joana; Concepções de 

Estado e Políticas Públicas - Lindijane; Desigualdades Sociais, Exclusão Social e Segregação Sócio Espacial – 

Livramento e Tópicos especiais III – Fábio, Análise de Dados Quantitativos em Ciências Humanas -Flávio, Tópicos 
I -Angela 

O prof. Fábio comentou que a turma da sua atual disciplina Socioeconomia do meio ambiente e Políticas Públicas é 
composta por um aluno do programa e demais de outros programas. Descreveu o programa do tópico que ministrará em 
2011.2, sobre Esporte, sociedade e Políticas Públicas, para o qual acredita que haverá uma boa aceitação e procura de 
alunos de diversos programas. 

Outro Tópico levantado foi o do prof. Patrick sobre Política para o território. Além deste os tópicos da prof. Angela do 
PPGAU de 15h e um Tópico sobre Métodos quantitativos com temáticas semelhante a disciplinas oferecidas nos 
programas PPGAU e Demografia respectivamente. Havendo ainda  a possibilidade de se montar um tópico pelo prof. 
Flávio que diante de convite para ministrar um curso de extensão sobre SPSS aos alunos do GPP surgiu a possiblidade 
deste ser oferecido como Tópico pelo PPEUR. Deliberou-se fazer uma consulta aos alunos sobre o interesse e a demanda 
para os tópicos.  

A oferta conta com previsão de oito disciplinas, faltando definir a realização dos tópicos cogitados, o número de disciplinas 
foi visto como possibilidade de inserção dos alunos de outros programas. Sobre a definição dos horários, ficou de se 
aguardar o fechamento da oferta do GPP. O prof. Fábio colocou preferência em continuar com a 5ª à tarde. A data de 
início do semestre 2011.2 foi agendada para o dia 15/08. 

 
      4. FINANCIAMENTO DE  EVENTOS 
 

O prof. Wagner informou como tem sido feito o financiamento dos alunos e professores aos eventos. Colocou  que para a 
ANPUR o programa custeou as inscrições, passagens e diárias para 4 alunos, passagens para  uma professora, e 
inscrições para mais 5 professores. Além disso o PPEUR arcará com inscrições para outros eventos de interesse e já com 
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trabalhos aprovados como ENANPEGE e SBS. A questão levantada foi o estabelecimento de critérios, prioridades e limite 
para financiamentos. Com relação ao limite decidiu-se manter 2,5 diárias, valor já praticado pelos departamentos e 
programas. Para a concessão estabeleceu-se os critérios por ordem de prioridade: trabalho completo com publicação, 
relevância do evento para o programa (ANPUR, ANPEGE, ANPOCS, SBS, SOBER) e aluno bolsista. 

O prof. Fábio lembrou que estava aberto para inscrições o evento da ANABER para o envio de trabalhos até o dia 15/06. 

 
       
 
 

5. SEMINÁRIOS  
 
O prof. Wagner comentou sobre as dificuldades da realização dos seminários de dissertação, alguns não acontecendo por 
falta de banca organizada e considera que o orientador deva se responsabilizar por definir a banca para que a secretaria 
faça os contatos. Reforça a obrigatoriedade dos bolsistas na participação dos seminários. Outro motivo de não realização 
foi alguns alunos não responderem as demandas dos orientadores para desenvolvimento dos projetos.  
Deliberações: continuidade da programação, os orientadores definirão as bancas, a coordenação fará uma conversa com 
os alunos que não estão se comunicando com os orientadores e busca de maior incentivo aos alunos para participarem 
dos seminários.   

      
 

6. O QUE OCORRER 
 
O prof. Wagner chamou a atenção para as qualificações que deverão acontecer no segundo semestre e a defesa até 
fevereiro. Foi retomada a discussão do formato da qualificação, lembrando que a decisão anterior foi de definição pelo 
orientador, com pelo menos um capítulo escrito e estrutura do todo. 

 
 
 
       
 

OBSERVAÇÕES Finalizada a sessão às 11:30 horas. 

 


