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1. INFORMES GERAIS  

O professor Wagner Molina deu inicio a reunião comunicando que o cartaz da seleção estava pronto e distribuído nos 
quadros de aviso de diversos departamentos da UFRN, além disso, divulgado eletronicamente para cerca de 3000 emails 
e publicado no boletim da Rede Metrópole. A profa Sandra se disponibilizou em levar o cartaz para divulgação no encontro 
da ANPOCS.  
O coordenador notificou sobre as inscrições para a seleção que contavam com 13 inscritos no sistema, mas que ainda não 
haviam deixado a documentação. 
Informou sobre a ida dos discentes Caio Cezar, Eugênio Silva, Felipe Fernandes e Ingrid Graziele à ANPEGE financiados 
pelo programa e como não havia representação discente na reunião não tinha detalhes para relatar. 
Outro informe foi sobre demanda da PPG para o curso de especialização em Gestão de Políticas Públicas, conveniado 
com o ministério do trabalho, sobre o qual aguardava mais informações da Pró-reitoria.  
Outra demanda da PPG foi a solicitação de previsão do programa para despesas com passagens e diárias até o final do 
ano, no caso do PPEUR havia previsto apenas a ida do coordenador do programa para a Reunião de área da CAPES. 
Anunciou também que estava publicado o edital PROCAD para pesquisa conjunta com outro programa estruturado com 
outro em formação. 

 

2. 
 
MUDANÇA NO EDITAL DE SELEÇÃO 
 

 

O prof. Wagner Molina juntamente com a comissão de seleção trouxeram para o colegiado a proposta de alteração do 
edital de seleção que previa como documento exigido a cópia de diploma de graduação, o que impossibilita os alunos 
concluintes que ainda não obtiveram o diploma de se submetessem a seleção. O colegiado decidiu a favor da retificação 
do item Diploma para Diploma ou declaração de conclusão de curso. 

 
3. 

 
ALTERAÇÃO DE VÍNCULO DE PROFESSOR  

 
 
 

A profa Livramento relatou a solicitação de mudança de vínculo de professor colaborador para professor permanente feita 
pelo prof. Alan Daniel Freire Lacerda, o qual apresentou em seu pedido um documento solicitando alteração e o currículo. 
A profa relatora fez apontamentos das produções em 2010 e 2011, destacando as publicações em revistas de qualis 
elevado, periódicos e defesas de orientandos na Pós-Graduação em Ciências Sociais, comentou o esforço observado na 
melhoria do seu currículo e diante disto emitiu um parecer favorável. 
O prof. Alan comentou sua saída do programa de Ciências Sociais e que com a inclusão no vínculo permanente no 
PPEUR poderá receber orientandos. 
O colegiado aprovou por unanimidade alteração do vínculo de colaborador para permanente. 

 
      4. PROPOSTA DE CRIAÇÃO DOS GRUPOS DE PESQUISA 

A profa.Joana Moura relatora do processo de criação do grupo de pesquisa Políticas Públicas Municipais, após análise de 
documentação emitiu o parecer favorável a criação do grupo por estar em consonância com a legislação da UFRN, 
destacou a justificativa do grupo e documentação que estavam bem apresentadas,citou os professores envolvidos, dentre 
eles, três da pós-graduação em administração e dois do PPEUR, as profa Lindijane Almeida e Sandra Cristina Gomes. 
O prof. Alan Freire relator do processo de criação do grupo de pesquisa Laboratório de Estudos Rurais leu parecer e 
relato favorável a criação do grupo por estar em consonância com a legislação. 
O colegiado aprovou a criação dos grupos por unanimidade. 

 

       
 
 

 
 
 
 



5. COMISSÃO ELEITORAL PARA A COORDENAÇÃO DO PPEUR 
 
 
Foi aprovada a comissão eleitoral para eleição da Coordenação do PPEUR formada pela profa. Sandra Gomes, a servidora 
Gilvânia Morais e o discente Caio Cezar Gabriel e Silva. A minuta do edital de seleção ficou para ser apresentada e 
apreciada na eleição seguinte. 

      
 

6. SOLICITAÇÕES DE TRANCAMENTO 
 
O prof. Wagner Molina apresentou os pedidos de trancamento dos discentes Angelo, Jorge e Saulo. Foi feita a leitura dos 
requerimentos. As solicitações de trancamento dos discentes Angelo e Jorge foram deferidas com três abstenções. O 
pedido de Saulo não foi votado, em virtude deste possuir três reprovações, o que resulta em desligamento do curso. 

 
7. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO  
 
O coordenador relatou o pedido de mudança de orientação feito pela discente Eliane Maria que estava sendo orientada 
pelo prof. Fernando Bastos e em comum acordo com seu orientador decidiu ser orientada pela profa. Joana Moura, 
também de acordo. O colegiado aprovou por unanimidade.   

 
8. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA 
 
O prof. Molina colocou o pedido de aproveitamento da disciplina Abordagens sobre Cidades e dinâmicas Urbanas do 
discente Joimary cursada como aluno especial. O colegiado aprovou por unanimidade. 

 
      9. QUALIFICAÇÕES 

 
O colegiado decidiu que fosse enviado um memorando circular recomendando que as qualificações dos alunos da turma 
2010 deverão ser realizadas até o final do semestre, preferencialmente novembro. 
Aprovou-se a banca de qualificação do discente Caio Cezar Gabriel e Silva formada pelos professores Alexsandro Ferreira, 
Sandra Gomes (orientadora) e Marlos Alves (Pós-Doc do Departamento de Psicologia da UFRN). 

 
 
     10. SEMINÁRIOS DE DISSERTAÇÃO 

 
O prof. Wagner em conversa com a PPG sobre os seminários de dissertação recebeu a sugestão de inclusão dos 
seminários de dissertação como atividade obrigatória de forma a criar um caráter mais formal e maior adesão dos alunos. 
A profa Soraia se posicionou contrária a mudança até a avaliação da CAPES. Os seminários dos ingressantes em 2011 
foram agendados para fevereiro de 2012. 

 
     11. PRODUÇÃO DOCENTE 

 
Decidiu-se fazer a atualização do quadro de previsão para produção docente. Os professores deverão fazer o envio por de 
emails informando seus planejamentos. 

 
     12. OFERTA 2012 

 
Após discussão foi aprovada a seguinte distribuição de disciplinas para 2012.1: EUR0101 - PRODUÇÃO DO 
CONHECIMENTO E METODOLOGIA DA PESQUISA (obrigatória)- Sandra Gomes; EUR0207 - POLÍTICAS PÚBLICAS E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL – Robério Paulino; EUR0203 - CIDADES, ESTRATÉGIA E PROJETOS – Soraia Vidal; 
EUR0201 - DEMOCRACIA, PODER LOCAL E PARTICIPAÇÃO- Alan Freire; EUR0208 - SOCIOECONOMIA DO MEIO 
AMBIENTE E POLÍTICA AMBIENTAL – (2011.1) – Fábio Fonseca e TÓPICO ESPECIAL- Dulce Bentes. 

      
 
     13. O QUE OCORRER 

 
Foi levantada a questão do custeio para a banca de qualificação com professores externos, a profa Livramento fez o 
esclarecimento de que o custeio com professores externos é feito apenas para as defesas e não sendo concedido para as 
qualificações. 
 
Os professores Robério e Lindijane colocaram a situação de não comparecimento dos seus orientandos, Joimary e Ricardo 
respectivamente, o que é mais grave no segundo caso por se tratar de ingressante da turma 2010 podendo acarretar na 
não qualificação deste no prazo. Os professores tentaram contato com os alunos de diversas formas, email e ligações da 
secretaria e da coordenação do programa e nem mesmo assim obtiveram retorno por parte dos alunos. 
Decidiu-se passar um memorando circular sobre os prazos para as qualificações com envio eletrônico e para os endereços 
dos alunos. O prof. Fernando Bastos sugeriu a definição de orientação anterior à seleção como forma de evitar esse tipo 
de problema. 



 

O coordenador relatou o problema referente aos históricos dos alunos que estavam com as duas disciplinas de área 
pendentes, para o qual havia ido pessoalmente à PPG obter uma solução. O procedimento encontrado e efetuado pela 
PPG foi a criação de dois currículos, um para cada linha, pois como o curso é definido pela área Dinâmicas urbanas e 
Regionais, o sistema não conseguia diferenciar as linhas. 
Comunicou ainda a situação do discente Caio Cezar que inicialmente estava vinculado a linha 1 e por isso havia cursado a 
obrigatória desta linha, mas com a definição de orientador da linha 2, a disciplina da  linha 2 estava pendente. Para 
resolver a situação definiu-se a linha do discente como 1. 
 

 
  
 

OBSERVAÇÕES Finalizada a sessão às 12:00 horas. 

 


