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1. INFORMES  

1.  A Profª Ana Cláudia iniciou a sessão apresentando a nova secretária do PPEUR, Tathiany Rocha. 

2.  A Profª Ana esclareceu a situação do aluno Márcio Fernandes Ribeiro que corre o risco de desistir da bolsa Reuni o que, 
segundo a mesma, pode comprometer o número de cotas de bolsas para os anos posteriores.  
3. A Profª Livramento questionou os critérios da Reuni/Pró-Reitoria em relação à Capes e tentou, sem sucesso, consulta à 
Procuradoria da UFRN para ajudar a solucionar o caso do aluno Márcio Fernandes. 
4. A Profª Ana Cláudia comprometeu-se de tratar do assunto com a equipe de Pró-Reitoria da Pós Graduação em evento 
que ocorreria naquela tarde. 

 

2. PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA PARA O PROAP  

1. A Profª Ana Cláudia informou que o Programa possui R$ 19.800,00 disponibilizado pela Capes – recursos do PROAP – 
sobre os quais era preciso elaborar o Plano de Trabalho de acordo com os itens financiáveis propostos até o dia 
14/04/2010. 
2. A Profª Livramento comenta a importância de eleger prioridades no Programa de Pós e destaca as inscrições em 
eventos da área e tradução de textos. A mesma lembra que professor e aluno devem ser financiados em eventos 
considerados importantes. 

3. O Profº Wagner sugere reservar recursos do Programa para filiação a associações de pesquisa e pós graduação sem 
especificar os valores que serão distribuídos. Todos concordam. 

4. Fica decidido destinar R$ 6.363,00 para traduções de textos literários da área e anuidades de associações de pesquisa 
e pós graduação. 

5. A Profª Livramento informa que a diária para eventos de professores devem ser cobertas até o limite de duas diárias e 
meia. Além disso, esclarece que os recursos destinados a bancas examinadoras já estão reservados antes mesmo do 
Programa receber a verba. 

6. A Profª Sandra questiona se as inscrições para participação na próxima reunião do ABCP será coberto pelo recurso do 
PROAP.  A Profª Ana informa que é necessária a participação de alunos em eventos ao qual o PROAP destina recursos. A 
mesma sugere convergir os trabalhos dos alunos com o intuito de participarem de outros seminários como o da ANPOCS 
e ANPUR. Nesse sentido, a Profª Livramento apóia a divisão dos alunos por professor orientador. 

7. A Profª Livramento questiona a Profª Sandra quanto a possibilidade de estimular a participação de alunos na ANPOCS, 
através da apresentação de painéis. A Profª Ana sugere que os artigos que dão base aos painéis sejam viabilizados dentro 
da disciplina e de acordo com o perfil do aluno. 
 
 
3. 

 
ORIENTAÇÕES 

 

1. A Profª Ana Cláudia expõe a necessidade de distribuir e formalizar as orientações tendo em vista a configuração do 
SIGAA e a produção acadêmica. 

1.  A Profª Livramento sugere que o professor que ainda não tenha orientado deve ter no máximo um orientando.  

2.  Todos os professores presentes concordam com a Profª Livramento e acrescentam que é necessário que as 
orientações tenham afinidade com a área de cada professor. 

3. Fica decidido encaminhar indicativo de orientação para professores e, em seguida, convocar reunião com alunos para 
propor orientações. 

 
 
4. 

 
SEMINÁRIO NACIONAL APP URBANA 

 

1. A Profª Ana Cláudia expõe a proposta de a UFRN sediar o Seminário e indaga sobre o interesse do colegiado 
em assumir o evento em parceria com o PPGAU e com o Programa de Pós graduação em Serviço-Social. 



2. Por se tratar de evento vinculado à ANPUR, com recursos já garantidos, o colegiado considerou que a 
participação do PPEUR seria estratégica para consolidação do programa. 

3. A Profª Livramento expõe que esse trabalho deve ser liderado pelas Profª Ana Cláudia e Dulce. 

 


