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1. INFORMES GERAIS  

O coordenador iniciou a reunião com uma reflexão sobre a necessidade de maior atenção aos problemas com a pós-
graduação, contextualizando com o PPEUR, um programa novo e em expansão. Além disso, considerou importante para o 
programa estabelecer uma ampliação nas atividades junto à Pró-reitoria de Pós-Graduação da UFRN, para isto já tem se 
comunicado com a PPG, visando fortalecer as relações. Citou alguns resultados, tais como, o caso do edital de bolsas 
REUNI, inicialmente não contemplado, e que mediante recurso o programa recebeu duas bolsas. Outra iniciativa tem sido 
no sentido de atender as exigências de qualidade exigidas pela CAPES nas suas avaliações. Informou sobre a visita do 
coordenador de área, ponto a ser relatado na pauta. Citou os recentes eventos apoiados pelo PPEUR: os seminários com 
os professores Edésio Fernandes, Márcio Piñon, Cícero Péricles, Sérgio Shineider e o II APP urbanas organizado 
juntamente com o PPGAU-UFRN. Fez uma avaliação positiva dos eventos, os quais na maioria aconteceram com o 
aproveitamento de professores convidados para as bancas de defesa, mas considera a possibilidade de ampliar a 
realização de eventos como incentivo para as discussões acadêmicas no âmbito do PPEUR.  

A profa. Joana fez um informe de sua viagem para os EUA em participação no projeto de Grupos de Desenvolvimento e 
População, no qual serão realizados grupos de trabalhos e oficinas voltados para área de desenvolvimento territorial. O 
projeto acontecerá num período de 20 dias, explicou que o projeto foi financiado por edital do convênio com o Banco 
Santander. 

O prof. Robério informou participação no Seminário “Século XX: balanço do socialismo”.  

O prof. Wagner informou sobre aprovação de projeto para o seu grupo de pesquisa que foi enviado a Pró -Reitoria de 
Extensão, e aprovado com recurso no valor de R$140.000. 

O prof. Flávio divulgou o evento da ABEP, evento com intersecção na área de Estudos Urbanos e meio ambiente. 
 

Terminados essa exposição inicial e os informes, o coordenador seguiu aos itens de pauta. 

 

2. VISITA DO COORDENADOR DE ÁREA   

O prof. Fernando Bastos relatou o agendamento da visita do professor Adolf Rainer, coordenador da área de 
Planejamento Urbano e Regional. A visita será uma oportunidade de ter o representante da área no nosso meio e 
possibilidade de fazer uma apresentação do programa, como uma espécie de avaliação prévia, e  também para discussão 
dos critérios que tem sido relevantes para área, índices de avaliação e metas para os próximos anos. Explicou que 
recebeu o aceite por parte do prof. Rainer e que estava aguardando confirmação da PPG, com a data prevista para o mês 
de agosto. 

 
3. 

 
COLETA CAPES 

 
 
 

O prof. Alexsandro apresentou dados sobre a produção do PPEUR. No ano de 2011: 44 publicações em anais (40%), 30 
em periódicos (27%), 21 bibliográficas - livro/capitulo - (19%) e 15 em organização de eventos (14%). Comparativamente 
no ano de 2010 foram: 38 publicações em anais (48%), 15 em periódicos (18%), 12 bibliográficas - livro/capitulo (15%) - e 
15 em organização de eventos (18%), observou-se de uma forma geral uma expansão nas produções, destacando-se a 
publicação em periódicos que duplicou o que pode ser considerado bastante importante para o programa.  

Foram apresentados e discutidos alguns pontos sobre o coleta: boa estrutura do laboratório do prédio em construção;site 
do PPEUR; atendimento de bolsas aos discentes; parecerias internacionais em andamento( Universidade de Barcelona, 
UFC, convênio UBC – Canadá); alta qualificação do corpo docente;apoio a eventos e grupos de pesquisa e a interação 
com a graduação. 

Foi discutido a necessidade do ajuste das produções às linhas de pesquisa através da aproximação entre as linhas e 
maior articulação com os projetos. 

Propôs- se a realização de seminários para discussão das temáticas e incentivo às produções docente e discente. 



Deliberou-se um maior acompanhamento aos alunos e bolsistas, neste último caso a coordenação realizou uma reunião 
com os bolsistas para orientação sobre os compromissos da bolsa, além disso, os orientadores por trabalharem mais 
próximos desses alunos teriam o papel de acompanhar o desenvolvimento das suas atividades.   

 
      4. DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS E PERPECTICVAS DE FUTURAS 
 

O prof. Alexsandro apresentou um quadro com a relação dos alunos ingressantes em 2010. Dentre os 10 alunos, 4 
defenderam, 3 alunos estavam com o trabalho bem encaminhado, e sendo portanto candidatos a defender, dos demais  2 
estavam com o curso trancados e 1 ausente. Deliberou-se para estes últimos casos que a coordenação iria fazer a 
comunicação na perspectiva de que estes alunos também pudessem concluir as suas dissertações. 

       
      5. PROPOSTAS E ENCAMINHAMENTOS 
 

Propôs-se que os Seminários de dissertação fossem realizados no segundo semestre, como atividade obrigatória, 
podendo ser ofertado como Tópico Especial de forma a estimular a participação dos discentes. O acompanhamento dos 
seminários seria feito por um professor responsável pelo Tópico e que faria o planejamento e acompanhamento de forma 
a resultar num melhor aproveitamento e crescimento dos trabalhos, bem como a participação de todos nesta atividade do 
programa.  

 
      6. RESULTADOS DA REUNIÃO COM OS BOLSISTAS 
 

O prof. Alexsandro fez um relato da reunião com os bolsistas ocorrida no dia 28/05. Na reunião foi feita a apresentação 
do programa com o esclarecimento sobre as normas, resoluções e regimento. Fez-se também a exposição da produção e 
dos pontos fortes do PPEUR e dos pontos a melhorar. Incentivo aos alunos de uma maior participação nas atividades 
acadêmicas. Cada bolsista relatou a temática e o andamento do seu projeto e relação com o orientador, e abriu -se o 
espaço para que os alunos fizessem suas considerações. 

 
7. DISCIPLINAS PARA 2012.2 
 

Após a análise das ofertas de disciplinas dos dois últimos semestres e considerando-se a distribuição de carga horário dos 
professores, foi aprovada a oferta para 2012.2: 
Abordagens sobre cidade e dinâmicas Urbanas - prof. Alexsandro Cardoso; Concepções de Estado e Políticas Públicas- 
Antônio Sérgio Fernandes; Análise Quantitativa (Tópico)- Flávio Miranda; Desigualdades Sociais, Exclusão Social e 
Segregação Sócio-Espacial – Maria do Livramento; Tópico 45h - Robério Paulino; Tópico 45h- Dulce; 

O prof. Flávio ficou de confirmar o horário no programa da demografia para não haver incompatibilidade, mas a principio 
considera viável oferecer sua disciplina no 1º bimestre. 

O prof. Robério oferecerá seu tópico no segundo bimestre, com programa a definir.  

A profa. Joana demonstrou o interesse em ministrar a disciplina Desenvolvimento Regional e Políticas Públicas. 

      
8. PRORROGAÇÕES DE CURSO  
 

O professor Flávio formalizou o pedido de prorrogação de curso por mais um mês para o seu orientando Márcio 
Fernandes, justificando que com esse pequeno prazo o aluno conseguirá finalizar o seu trabalho. Colocou que 
inicialmente solicitou apenas dois meses por considerar que um prazo curto forçaria o aluno a se empenhar mais e que 
neste caso funcionou, pois aluno avançou muito nos últimos dois meses. O colegiado aprovou o pedido por unanimidad e. 

 
 

OBSERVAÇÕES Finalizada a sessão às 11:30 horas. 

 


