
 

Colegiado de Curso do Programa de Pós-Graduação 
 em Estudos Urbanos e Regionais 

4ª REUNIÃO 30/08/2013 9:00 HORAS 
SALA 03 - DPP 

 

 

REUNIÃO PRESIDIDA 
PELO PROFESSOR 

Fernando Bastos Costa (Coordenador) 

MOTIVO DA REUNIÃO 4ª Reunião Ordinária do Colegiado de Curso 

SECRETÁRIA Rosangela Câmara Costa 

PROFESSORES 

PRESENTES 

Alan Daniel Freire de Lacerda 
Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva 
Fábio Fonseca Figueiredo 
Fernando Manuel Rocha da Cruz 
Lindijane de Souza Bento Almeida 
Maria do Livramento Miranda Clementino 
Patrick Le Guirriec 
Robério Paulino Rodrigues 

DISCENTE Ausente 

AUSÊNCIAS  

Ângela Lúcia de Araújo Ferreira 
Flávio Henrique M. A. Freire (férias) 
Joana Tereza Vaz de Moura (licença à gestante) 
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1. INFORMES 

1.1 O coordenador deu inicio a reunião abrindo espaço para os informes; 

1.2 O prof. Robério informou que estava articulando a organização de um evento sobre mobilidade urbana com previsão para 
realização em outubro; 

1.3 A profa. Lindijane informou sobre sua participação em evento do Conselho Latino-americano de Escolas de Administração-
CLADEA, acrescentou que este evento inclui a discussão no campo das políticas públicas.  

1.4 O prof. Alan fez um informe da Semana de Humanidades sobre o tema “Desafios e Perspectivas das Ciências Humanas na 
Contemporaneidade” a realizar-se no período de18 a 20 de novembro de 2013. Ressaltou que as conferências resultarão em 
publicação de livro. 

1.5 A profa. Livramento informou sobre a elaboração de projeto para o pró-integração da Capes a ser enviado até o dia 17/09, e a 
proposta que estava sendo elaborada pelo grupo incluía os convênios com a UERN, UBC (Vancouver) e mais três parceiros 
nacionais. O projeto seria em nome da UFRN/PPEUR/PPGAU, notificou que o recurso de financiamento disponibilizado para o 
projeto seria de 250.000 para o período de cinco anos, 50.000 para cada ano. 

1.6 O prof. Fernando Bastos informou sobre Seminário com abordagem sobre território para os dias 28 e 29/11.  

1.7 Fernando CPDA confirmou interesse em parceria para o PROCAD. 

1.8 O prof. Fernando Cruz notificou sobre evento sobre Economia Criativa no RN previsto para setembro, acrescentou que estava 
contando com uma boa participação e envolvimento dos  alunos do PPEUR para a organização do evento, dentre estes Valéria, 
Gabriela e Marcelo. 

2.  APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE BOLSAS 

2.1 O prof. Alexsandro apresentou a resolução de bolsas com as devidas alterações sugeridas pelo Colegiado em reuniões 
anteriores. A resolução foi aprovada por unanimidade. 

3.  COMISSÃO DE SELEÇÃO 2013 

3.1 O prof. Fernando fez a indicação de comissão de seleção a ser composta pelas professoras Livramento, Sandra e Zoraíde. As 
professoras já haviam concordado com a indicação. Explicou que esta composição atenderia as duas linhas de pesquisa do 
programa. Foram indicados como suplentes os professores Alan Daniel e Alexsandro Ferreira também contemplando ambas as 
linhas.  

4. EDITAL DE SELEÇÃO 

4.1 O coordenador, após analise de demanda para recebimento de orientandos pelo corpo docente, fez a proposta de manutenção 
das 15 vagas para a seleção; 

4.2 A coordenação do PPEUR colocou a proposta de que a prova escrita tivesse peso 7  e a entrevista peso 3. E que a entrevista fosse 
realizada com a presença dos orientadores indicados pelo candidato; 

4.3 Foi levantada a discussão acerca da prova de inglês se continuaria classificatória e como entraria no cálculo para a classifi cação. 
O colegiado decidiu finalizar a discussão em reunião seguinte. 

 



 
 

 
 

OBSERVAÇÕES  Sessão encerrada às 12h 


