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1. INFORMES GERAIS  

Situação das Bolsas: resolvida a última pendência de bolsa REUNI, todas as bolsas concedidas ao programa foram 
implantadas. 

Orientações: informada a distribuição de orientações referente à turma de 2010. Todas as orientações já estão 
cadastradas no SIGAA à exceção da orientação do aluno Ricardo Sá.  

 

2. PROPOSIÇÕES (BLOCO 1)  

Elaboração de proposta para o edital da Capes Pro-Equipamento: a proposta em desenvolvimento pela coordenação do 
programa para pleito ao edital Pro Equip foi apresentada ao colegiado, resgatando a concepção do LABPLAN, e 
solicitando uma Workstation HP Z800, para organização de meta dados e espacialização de informações. Foram 
demandadas dos professores as ações de pesquisa em andamento que serão beneficiadas pelo equipamento para 
conclusão da proposta a ser encaminhada naquela data à PPG/UFRN, e recomendado pelo colegiado que a coordenação 
do LABPLAN ficasse a cargo da coordenadora do Programa. 

Elaboração de proposta para o edital da Capes ProDoc: discussão sobre que justificativa seria apresentada para a 
proposta do programa ao edital, deliberação pelo direcionamento do pleito para o fortalecimento de estudos na escala 
regional, ponto apontado pela Capes como uma fragilidade do programa. Mantida a comissão composta pelos Prof. 
Wagner, Joana, Lindjane e Sandra para desenvolvimento da proposta, que deve ser transmitida pela coordenação do 
programa ao sistema da Capes até o dia 11 de junho. 
Propostas de treinamento: Prof Sandra apresentou a proposta de treinamento em ferramentas de pesquisas estatísticas e 
de geoprocessamento (Terra View Políticas Sociais, ofertado pelo CEM), solicitou manifestação de interesse dos 
professores em participarem da atividade para definição de datas. Data proposta entre 11 e 13 de agosto. Foi pactuada a 
articulação desse treinamento com outro a ser oferecido pelo Prof. Flávio. Profa Livramento apresentou duas propostas de 
cursos a serem ofertados no semeste 2010.2, pelo PPEUR se houver interesse do colegiado: Redes Sociais, ofertados 
pelos professores Dimitri e Moisés, 30hs, 2CR; e curso de 1CR a ser ministrado pelo Prof. Wilson Cano, entre os dias 2-6 
agosto, com enfoque em desenvolvimento regional. Ambas as propostas foram aceitas.  

Apreciação de plano de trabalho e pedido de credenciamento do Prof. Robério Paulino. Parecer apresentado pelo prof. 
Wagner Molina foi acatado pelo colegiado e o pleito aprovado por unanimidade.  

Apreciação de minuta de resolução de credenciamento para professores do programa: foram feitos ajustes no texto da 
resolução, que foi aprovada por unanimidade. O texto será revisto pelo Prof. Alan, e seguirá para análise de assessoria 
jurídica e publicação, a mesma providência deverá ser tomada no que se refere à resolução do programa que normatiza a 
distribuição de bolsas.  

Profa. Livramento pede verificação da situação formal do Prof. André Borges, e sugere que a coordenação busque 
orientação a respeito de como proceder o desligamento do mesmo do PPEUR.  

 
 
3. 

 
DISCUSSÃO SOBRE A IDENTIDADE DO PPEUR (BLOCO 2) 

 

Apresentação do APCN pelo prof. Márcio Valença. Informou que houve construção coletiva, concepção multidisciplinar, 
foco nos temas e objetos de estudo. Enquadramento em área tradicional da Capes - comitê de Planejamento Urbano e 
Regional. A área de concentração é o núcleo duro da proposta. As linhas não são permanentes no programa, podem virar 
área de concentração (se houver pesquisa consolidada para suporte), podem deixar de existir. Objetos: cidade, região, 
políticas públicas (possibilidade permanente de articulação entre as duas linhas), aspectos institucionais (associação dos 
que chegaram com o grupo de pesquisa já consolidado, para lastro).   

Profa Dulce menciona semelhanças entre a linha 1 do PPEUR com linha 2 do PPGAU, alerta que  nas primeiras 
avaliações do PPGAU pela Capes, o clareamento dos sombreamentos com outros programas foi elemento positivo para a 
aprovação do doutorado. Ponderou que a elaboração prévia ao ingresso no programa do plano de trabalho pelo candidato, 
articulada com as pesquisas em andamento, representa ganho de tempo de elaboração da dissertação e otimização de 



esforços.  

Avaliação da implantação das disciplinas pelos professores que ministram disciplinas no semestre 2010.1.  
Prof. Márcio considera que é cedo para avaliar as disciplinas. A coordenadora pondera que  há aspectos que podem ser 
discutidos: quantidade de vagas por turma, número mínimo de alunos, recepção de alunos espaciais, divulgação das 
turmas na instituição.  
Perspectiva da Profa. Sandra: dez alunos é um número muito bom para a turma, também considerou o semestre 2010.1, 
momento oportuno para a oferta da disciplina, indica a necessidade de aprofundamento no repertório de técnicas 
quantitativas e qualitativas, em disciplinas mais instrumentais.  
Prof. Antônio Sérgio apresenta posição pessoal sobre tamanho da turma, turma pequena com carência de formação 
básica dos alunos, causa desestímulo.  
Profa Dulce defende admissão de alunos especiais como uma estratégia para ampliar o número de alunos.  
Prof. Márcio: alerta para os problemas que comumente ocorrem com alunos especiais: falta de compromisso, falta de 
orientação na escolha das disciplinas, e dificuldade após o ingresso como regular para o orientador recomendar 
disciplinas optativas.  
Profa. Livramento complementou que o aluno especial cria situações de grande desnivelamento.  
Proposta da coordenação: divulgação das disciplinas na instituição.  
Felipe: fala da vantagem da participação de todos os alunos na disciplina obrigatória, enriquecimento do debate; manifesta 
o sentimento de separação das linhas na percepção dos alunos ao propor mais disciplinas comuns, e falar da insatisfação 
dos alunos da turma de dois alunos. 
Prof. Antônio Sérgio reafirma a diferença entre as linhas, conforme tema de dissertação.  
Profa. Soraia alerta para o caráter instrumental da disciplina de metodologia, que facilita a agregação de experiências, e 
que essa é a exceção e não a regra.   
Profa. Livramento pondera que a seleção por linha criou a separação que está manifesta hoje. Necessidade de 
negociação de disciplinas junto aos alunos. Necessidade de revisão dos critérios para a próxima seleção.  
Encaminhamentos: turmas de menos de cinco alunos poderão ser canceladas mediante solicitação do professor. 
Coordenação promoverá reunião com alunos para pactuar oferta de disciplinas e horários – oferta de tópicos especiais 
para articular duas linhas. Recepção de alunos especiais de acordo com o art 19 do regimento do programa.  

 

4. PREPARAÇÃO DAS DISCIPLINAS 2010.2  

Demonstração das disciplinas e atividades a serem oferecidas para os alunos para o semestre 2010.2 e os docentes 
responsáveis (optativas sujeitas à efetivação de turma por matrícula de no mínimo cinco alunos): 

1.1 Abordagem sobre cidades e dinâmica urbana – Ana Cláudia (obrigatória para alunos da linha 1) 
1.2 Concepções de Estado e políticas p  - obrigatória – Antônio Sérgio (obrigatória para alunos da linha 2) 
1.3 Globalização, trabalho e sociedade em transformação – Wagner e Robério 
1.4 Instituições políticas e políticas públicas no Brasil – Alan  
1.5 Desigualdades sociais, exclusão social e segregação  –  Livramento 
1.6 Habitação em perspectiva internacional comparada - Márcio 
1.7 Análise de dados quantitativos em ciências humanas – Flávio   
1.8 Treinamento Geoprocessamento (Terra View – a ser ministrado por pesquisadores do CEM) 
1.9 Curso Redes Sociais 30hs 2 CR 

1.10 Curso Desenvolvimento Econômico (Wilson Cano) 1 CR 
O colegiado deliberou que no decorrer do semestre 2001.2, ocorrerá evento, a ser promovido pela coordenação, para 
discussão dos projetos de dissertação, para o qual todos os alunos e professores do programa serão convidados, e todos 
os alunos deverão expor o estágio de desenvolvimento de seus projetos. A data será discutida posteriormente.  

 

5. OUTRAS METAS  

Grupos de Pesquisa: Atualização do Grupo Estado e Políticas Públicas será concluída de imediato, sob coordenação da 
proa. Lindjane, e no prazo de seis meses será estruturada nova proposta para desmembrar linhas voltadas para temáticas 
urbanas, sob responsabilidade da profa. Soraia.  

Laboratório: concepção do LABPLAN como espaço de integração, DPP/ PPEUR e CCHLA trabalharão pela sua 
estruturação provisória na sala 10, onde funcionará até a conclusão das obras do prédio novo. Compreensão de que os 
laboratórios já existentes trabalhem de modo articulado com LABPLAN.  

Agenda de eventos: Profa. Livramento coordenará organização de evento nacional, em 2010. 2 (1-3 setembro) 
“Governança e Desenvolvimento Urbano”. Prof. Robério coordenará organização de evento nacional em  2010. 2 
(novembro) “I Conferência Nacional de Políticas Públicas contra a Pobreza e Desigualdade” 
Para 2011 está prevista a realização de evento nacional “APP Urbana”, com organização compartilhada por vários 
programas, e representação do PPEUR pelas profas. Ana Cláudia e Dulce. 
O programa deverá organiza Evento Local 2011, juntamente como DPP, para consolidar inserção local.  

Articulação com outros centros de pesquisa que serão trabalhadas durante o triênio tendo em vista avaliação da Capes:  
Barcelona (Depto.  Teoria Sociológica) Tema: Sustentabilidade Urbana (PPGAU, PPECO, Observatório das Metrópoles).  
Anik Osmonn (PP Serviço Social/PPGAU/PPEUR) 
Alemanha (Desigualdade e Segregação Espacial) Márcio Valença. 
Valencia / Campina Grande (Desenvolvimento Territorial) Wagner Molina, Fernando Bastos 
Coimbra, Márcio Valença 
CEM, Sandra Gomes 
UFC/UNEB/UFPB/UFMA, Wagner Molina 
INPE/ Cedeplar UFMG/ Fiocruz/ UFOP/ UFPR/ Unicamp/ – Ana Cláudia 

Bolsas de Professor Visitante e Recém-doutor: 
Nomes a serem trabalhados via edital de professor visitante: Cátia Lubambo (FUNDAJ); Julia Richter (Kiel, Alemanha); 
Regina Lins (UFAL) 
Nomes disponíveis para áreas de interesse do programa para bolsa DCR: Fábio Fonseca Figueiredo (DCR) resíduos sólidos; 
Mara  Jales  (DCR); Joaquim Pinheiro de Araújo REUNI 
 



Produção acadêmica docente: a ser acompanhada via quadro proposto pelo Prof. Márcio Valença. 
Proposta de revista eletrônica: adiada para 2011, após consolidação de outras frentes de trabalho. 
Produção discente: prioridade será envio de trabalho completo para a ANPUR em dezembro de 2010, e nos eventos 
programados para 2010.2. 

Estratégias de transferência de conhecimento/ inserção social a serem consolidadas no triênio: 

Seminários do NAPP 
Projeto de extensão (Oásis no Sertão) – Prof. Robério. 
Programa de extensão (Oficina de Cidadania/ programa de Identidade Popular) – Prof. Wagner 
Capacitação de gestores e atores sociais de políticas públicas – Profas Sandra e Lindjane 
Avaliação dos Territórios da Cidadania da Região do Mato Grande (MDA) – Prof. Wagner e Joana. 
Credenciamento a associações de pesquisa: 
A secretaria do programa deverá levantar condições de credenciamento junto a : ANPUR, ANPOCS, ANPEGE, ANPEC, ABCP, 
ABEP. 

 
 
6. COMISSÕES 

Avaliação de professor para efeito de vínculo com o programa: O monitoramento interno será feito após o 
encaminhamento do coleta Capes (anual). A coordenação sistematizará as informações que serão submetidas ao 
colegiado para providências. 
 
Processo seletivo para 2011: muitos dos problemas detectados até aqui podem ser solucionados no processo seletivo. O 
colegiado concorda que com a constituição de uma comissão que selecione bibliografia comum para as duas linhas de 
pesquisa. Prof. Antônio Sérgio propõe o direcionamento do candidato para um professor, Profa. Livramento pondera que 
a prova deveria ser a primeira forma de seleção. Prof. Robério sugere que a intenção do aluno possa ser dirigida para um 
professor, mas a ser confirmada após seleção, de modo a evitar desvios no processo como já manifestado em algumas 
universidades brasileiras. Profas Dulce, Sandra e Joana propõem reunião específica para tratar do tema, com exposição 
da experiência de 2010, e debate sobre alternativas. Prof. Márcio propõe que em reunião específica o colegiado conte 
com proposta para apreciação.  
A coordenação designará comissão e convocará reunião específica para deliberação sobre novas regras até o fim do 
semestre 2010.1.  

 


