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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. 
 
INFORMES MATRÍCULAS  
 

 

O prof. Wagner apresentou o quadro das matrículas nas disciplinas para o semestre 2011.2: Abordagens sobre cidades 
e dinâmicas urbanas- 2 alunos do PPEUR, 3 de outros programas e 1 solicitação para aluno especial; Democracia, 
Poder Local e Participação - 1 aluno do PPEUR; Concepções de Estado e Políticas Públicas 4 alunos do PPEUR,1 de 

outro programa e 1 solicitação para especial; Desigualdades Sociais, Exclusão Social e Segregação Sócio Espacial 
– 5 alunos do PPEUR, 3 de outros programas e 3 solicitações para aluno especial; Tópicos especiais III(ESPORTE, 
SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS) – nenhuma solicitação; Tópicos especiais VI (INTRODUÇÃO AOS MÉTODOS 
QUANTITATIVOS) - 2 alunos do PPEUR, Tópicos IV (CONFIGURAÇÃO URBANA E PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA)- 4 
alunos do PPEUR, 1 de outro programa e 2 solicitação para aluno especial. 
Comentou a situação dos tópicos especiais, no programa havia três códigos para tópicos de 15h, 30h e 45h, mas a 
demanda para Tópicos Especiais de mesma carga horária gerou a situação de impossibilidade de matrícula para alunos 
que já cursaram o tópico com o mesmo código, o que levou a necessidade de se criar mais 2 códigos para 30h e mais um 
de 45h. 

Informou que a disciplina GLOBALIZAÇÃO E PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO: O CASO DAS CIDADES ALEMÃS será 
oferecida pelo PPEUR em setembro e ministrada pela profa Júlia Richter do Instituto de Geografia da Universidade de 
Flenburg, Alemanha. 
Deliberações: Prorrogar as matrículas para a disciplina de Esporte, sociedade e política públicas e fazer maior divulgação; 
cancelar a disciplina de Democracia, poder local e participação e a seleção dos especiais ficando a critério dos 
professores das disciplinas respeitado os 30% dos número de alunos regulares. 

 
3. 

 
FINANCIAMENTO DE ALUNOS EM EVENTOS 

 
 
 

O prof. Wagner comunicou o posicionamento da PPG para não conceder mais passagem para aluno de forma a atender a 
regulamentação de não se exceder o valor de gasto com passagens do ano anterior. A orientação tem sido que o valor 
das passagens seja incluído no valor da ajuda de custo. Como o programa havia aprovado um limite de 2,5 para auxílio 
financeiro, esse valor não seria suficiente para cobrir as despesas dos alunos e a passagem, sendo portanto necessário 
ampliar esse valor para 4,5, valor máximo permitido. 
O colegiado aprovou a ampliação do auxílio para 4,5 nos casos de não poder se conceder a passagem. 

 
      4. RECREDENCIAMENTO DO PROF. ANTÔNIO SÉRGIO 
 

O prof. Antônio Sérgio do Departamento de Administração solicitou recredenciamento ao programa. Foi concedida a 
palavra ao prof. que relatou sua situação de volume de trabalho no programa da administração. Destacou seu interesse 
nas temáticas do PPEUR e diálogos mantidos com alguns professores o que  levou requerer recredenciamento. 

A profa. Lindijane fez a leitura do parecer apontando para o seguinte critério do documento de área “A Proporção de 
docentes permanentes que podem participar nessa mesma condição em apenas um outro programa não pode ultrapassar 
30%”.Colocou que diante disso, seria necessário que o professor optasse por ser permanente em um dos dois programas. 
Uma outra possibilidade seria ser recredenciado como colaborador. 
Após discussão o professor optou por se credenciar como colaborador firmando os compromissos para assumir 
orientação e ministrar disciplina em 2012. 

 

       

Tabela formatada



 
 

5. SITUAÇÃO DA COORDENAÇÃO 
 
 
O prof. Wagner levantou a sua situação de estar na coordenação do programa sem um vice-coordenador, o que se 
complica na necessidade de se ausentar e questionou ao colegiado a possibilidade de uma eleição para vice-coordenador, 
lembrou que seu mandato vai até dezembro. O colegiado decidiu adotar a regra de na ausência do coordenador que o 
membro mais antigo assuma e realizar a eleição para coordenação em dezembro. 

      
 

6. DOCÊNCIA ASSISTIDA 
 
Foi feita a distribuição dos bolsistas REUNI: o discente Eugênio ficou na disciplina de DPP0010 - ATELIÊ DE GESTÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS I, a discente Raíssa - DPP0030 - ATELIÊ DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS III, o discente Caio 
DPP0050 - ATELIÊ DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Ve o discente Márcio ficou na disciplina DPP0031 - 
METODOLOGIA E TÉCNICAS DE PESQUISA. Os critérios foram disciplina com maior carga horária, exceto a disciplina de 
matodologia que se deveu ao interesse do aluno em dar continuidade ao trabalho com a profa Soraia iniciado no 
semestre anterior.  

 
7. SEMINÁRIOS DE DISSERTAÇÃO E ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 
 
Retomou-se a realização dos seminários de dissertação e a ausência na participação de alguns alunos. O prof. Wagner 
colocou a proposta sugerida pela PPG de se criar uma atividade obrigatória para aluno e professor se encontrarem. A 
profa Sandra considerou que desta forma se tiraria a flexibilidade da orientação. A profa Livramento concorda que é uma 
prática interessante, mas que se adéqua melhor para programas grandes, nos quais se pode fazer uma orientação 
coletiva com dinâmicas de seminários de grupo e enfoque em assuntos específicos de interesse deste, não acha viável 
para programas pequenos e que isso não resolveria a situação das ausências dos orientandos, sugeriu que seja feita uma 
atividade programada concentrada em tempo definido como um evento de uma semana que envolvesse todo o grupo. A 
profa Soraia sugeriu agenda com convite para um palestrante. A profa Sandra acrescentou que seria interessante que 
contabilizasse carga horário com certificado como incentivo. A profa Livramento retomou a indicação de atividade 
programada com ênfase no objeto de pesquisa do corpo docente do programa.   

 
8. QUALIFICAÇÕES 
 
As qualificações devem acontecer até três meses antes da defesa e no caso do PPEUR até  novembro, pois em fevereiro 
completam-se os 24 meses da turma 2010. O prof. Wagner coloca a exigência dos bolsistas em cumprir os prazos e a 
dificuldade de um bolsista ausente. A profa Livramento apontou que a comissão de bolsas deve avaliar os alunos bolsistas 
que não qualificarem e que não estão cumprindo os prazos das atividades (seminários e outras), informou que a bolsa é 
anual e a comissão tem de avaliar o rendimento dos bolsistas  para renovação, além disso as responsabilidades da bolsa 
competem ao programa, ao orientador e ao bolsista. O prof. Wagner acrescenta que há alunos ausentes, mas não 
irregulares e a profa Livramento concorda pois há alunos com produção nessa situação. 

 
      9. SELEÇÃO 2012 

 
O colegiado aprovou a comissão formada pelos professores Soraia, Robério, Alexsandro e Wagner (coordenador), 
manteve-se número de vagas 12, bibliografia a ser definida pela comissão e calendário com inscrições para a última 
semana de setembro e seleção no período de 21 a 24 de novembro. A comissão se reunirá na sexta-feira seguinte dia 
19/08 para providências. Não havendo nada mais a tratar encerrou-se a reunião. 

 
 

OBSERVAÇÕES Finalizada a sessão às 11:30 horas. 

 


