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1. INFORMES GERAIS  

A Profa. Ana Cláudia Cardoso informou sobre o desligamento do prof. Antônio Sérgio Araújo Fernandes e, em seguida, 
lembrou a chamada de trabalhos para a revista da ANPUR;  
Ela informou também que o programa possui 5 (cinco) alunos especiais com formações em Direito, Ciências Sociais e 
Arquitetura;  

A Profa. Maria do Livramento informou que o pedido de financiamento para o Seminário Governança Urbana e 
Desenvolvimento Metropolitano foi aprovado em nome do Programa e considerou isto importante para o seu 
reconhecimento. Ela também informou que conseguiu recursos a partir das parcerias com o CCHLA, o Observatório, o 
Ministério das Cidades, o PRODEX e o PRODEMA.  
 
Sugeriu-se que durante o evento acima não houvesse aula para os alunos dos cursos de Graduação em Gestão de 
Políticas Públicas e do PPEUR. A Profa. Sandra Gomes informou que haveria impossibilidade em dispensar a aula da 
disciplina na quinta-feira (dia 02/09/10). O Prof. Márcio Valença lembrou que esse tipo de atividade pode contar como 
aula, e que assim seria possível conduzir as turmas para as atividades do evento. 
 
A Profa. Livramento retomou a palavra e informou que o evento havia atingido, até o momento, 386 inscritos via internet e 
o planejamento era de atender a 300 participantes. 
 
O prof. Márcio falou que é importante ter um uma recepção com Coffee Break no evento e que o CCHLA disponibilizará 
R$ 250,00. A profa. Livramento gostou da idéia e considerou importante para criar um clima de boas vindas.  
O prof. Robério Paulino falou da I Conferência Nacional de Políticas Públicas contra a Pobreza e a Desigualdade que já 
está praticamente montada, sendo um evento de âmbito nacional; citou alguns nomes de destaque que participarão, os 
que não conseguiu trazer para o evento e outros que dependiam de resposta/confirmação.  
 
A profa. Livramento sugeriu o nome de Cátia Lubambo. O prof. Márcio sugeriu nomes de instituições próximas, como do 
Ceará citando os nomes de José da Silva e Eustógio Dantas. 
 
O prof. Robério informou que a solicitação de recurso feita ao CNPQ foi negada. Informou também que o prazo de envio 
de trabalho será até o dia 15/10 e que o site já está sendo finalizado. 
O prof. Márcio Valença falou sobre o apoio a candidatura da profa. Ângela Paiva à Reitoria, fez um breve histórico da 
trajetória de Angela como vice-diretora do centro e vice-reitora. 
 
A profa. Livramento indagou sobre a disponibilidade da vinda dela para conversar com o Departamento e o prof. Márcio 
ficou de marcar um encontro.  

 

2. ESTATÍSTICAS SOBRE AS MATRÍCULAS   

A profa. Ana Cláudia apresentou os dados de alunos matriculados no semestre 2010.2: 
 
ABORDAGENS SOBRE CIDADES E DINÂMICA URBANA (16 total, 2 especiais, 7 outros programas). 
CONCEPÇÕES DE ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS (7 total, 2 especiais,2 outros programas)  
DESIGUALDADES SOCIAIS, EXCLUSÃO SOCIAL E SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL (9 total, 2 especiais,2 outros 
programas) 
HABITAÇÃO EM PERSPECTIVA INTERNACIONAL COMPARADA (3 total, 1 outro programa)  
TÓPICOS ESPECIAIS I (20 total, 4 especiais, 9 outros programas, 5 ouvintes). 
TÓPICOS ESPECIAIS II (19 total, 2 especiais, 11 outros programas). 



 
Ela destacou ainda que os números de alunos por turma foram bem superiores ao semestre anterior, com demandas de 
alunos de outros cursos e alunos especiais dos cursos de Direito, Ciências Sociais e Arquitetura. 
 
O prof. Márcio ressaltou que não se deveria permitir aluno especial em disciplina obrigatória para não abrir precedentes de 
processo judicial, pois um aluno de direito poderia após completar todos os créditos obrigatórios entrar com processo 
judicial. A profa. Ana explicou que o aluno especial de Direito era especial em Arquitetura, já havia cursado uma disciplina 
com a profa. Dulce e estava tentando se inscrever pelo PPGAU, mas como não foi possível teve de cancelar seu vinculo lá 
para se cadastrar como especial no PPEUR; ela ressaltou também que este é um aluno comprometido e demonstra 
interesse em fazer a seleção no final do ano. 
 
A professora Ana Cláudia acrescentou que como a disciplina Produção do Conhecimento e Metodologia da Pesquisa - 
Obrigatória Geral já havia sido oferecida, não correria o risco de alunos especiais completarem os créditos das 
obrigatórias. O professor Márcio propõe como solução que não se permita Aluno Especial na disciplina obrigatória geral. 

A profa. Ana Cláudia falou sobre as duas disciplinas modulares: Tópicos Especiais I (Redes Sociais) – ministrada pelo prof. 
Dimitri Fazito Rezende (ocorrendo na semana seguinte de 16 a 20 de agosto e já com 20 inscritos) e Tópicos Especiais II 
(Desenvolvimento Social) - ministrada pelo Prof. Wilson Cano (ocorrida na semana anterior, tendo participado 19 inscritos 
pelo PPEUR, 11 de outros programas). 
 
A professora Livramento ressaltou a importância da realização da disciplina de Redes Sociais para fazer uma aproximação 
com a Escola de Ciência e Tecnologia e que este grupo tinha o interesse em criar o mestrado na área. 
 
3. 

 
CREDENCIAMENTO DE PROFESSOR AO PPEUR  

 

A comissão de avaliação do credenciamento do professor Alexsandro Cardoso da Silva formada pelos professores 
Wagner Molina, Joana Moura e Sandra Gomes apresentou um parecer que foi relatado pelo prof. Wagner Molina. O 
parecer identificava que o referido professor atendia a 5 (cinco) dos 6 (seis) pré-requisitos exigidos e que o único não 
atendido era do de orientações acadêmicas ( bolsista IC, mestrado e/ ou doutorado), o que a comissão entendeu ser 
devido a sua recente formação como doutor. Mas tendo em vista o cumprimento dos demais pré-requisitos, a comissão foi 
de parecer favorável ao seu cadastramento.  
A profa. Sandra colocou que a relevância do critério não atendido seria objeto de deliberação do colegiado. 
 
Deliberação do colegiado: aprovado o parecer da comissão por unanimidade. O colegiado deliberou pelo ingresso do 
professor na condição de permanente.  

 
4. 
 

APRECIAÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO DOS BOLSISTAS 
REUNI 

 

A profa. Sandra Gomes apresentou o plano de trabalho realizado com o discente Márcio Fernandes Ribeiro, que tinha como 
objetivos: acompanhamento em leituras e resenhas e também a elaboração de notas em material didático. O plano foi 
aprovado pelo colegiado. 
 
O prof. Robério Paulino apresentou o plano de trabalho do discente Eugênio Ribeiro Silva o qual fará apoio em bibliografia 
e consultas. O plano foi aprovado pelo colegiado. 
 
O prof. Alan Lacerda apresentou o plano do discente Caio César Gabriel e Silva, o qual dividia atividades por carga horária, 
citava um blog com enquetes para discussão com os alunos e mencionava a necessidade de ministrar aula. Os professores 
expuseram que o aluno não poderia ministrar aula sem o acompanhamento do professor, mas que seria possível ministrar 
algum tópico de aula com a presença do professor. O colegiado aprovou com a condição de que o trabalho tivesse como 
resultado um produto. 
 
A profa. Joana Moura questionou a aplicação do produto do trabalho, pois havia trabalhado no semestre anterior com o 
discente Márcio e realizado um seminário do qual resultou uma cartilha didática dos personagens políticos e gostaria de 
saber como se daria o encaminhamento desse produto. A profa. Ana Cláudia sugeriu se criar uma pasta para postar na 
página do programa, mas que poderia se pensar em alternativas de publicação. 

 
5. 
 

APRECIAÇÃO DE PLANO PARA A DISCIPLINA DE  ESTÁGIO À 
DOCENCIA 

 

O aluno Felipe Fernandes de Araújo , bolsista CAPES, solicitou a realização de Estágio à docência. Apresentou um plano 
de estágio a ser realizado na disciplina de Agenda Contemporânea I, na graduação em Gestão de Políticas Públicas com 
o prof. Alexsandro Cardoso. O professor já havia discutido a bibliografia com o aluno e feito adaptações.  
No plano acima o aluno acompanhará as atividades da disciplina das duas turmas. Irá ilustrar algum tópico de aula e 
auxiliará na internet com atendimento e disponibilidade de material. O prof. Márcio colocou que o aluno não poderia 
ministrar aula, mas que poderia entrar com esses tópicos de aula como sugerido pelo prof. Alexsandro Cardoso. 
A profa. Ana Cláudia explicou que o código da disciplina de Estágio à docência foi criado com três créditos, pois segundo 
a Pró-Reitoria de Pós-Graduação - PPG não se poderia criar componente com créditos que fossem diferentes dos demais 
da estrutura. O aluno acompanhará as duas turmas da disciplina de 2 créditos atendendo aos 3 créditos correspondentes 
ao estágio. 
O prof. Alexsandro falou de sua experiência em estágio, no qual fazia discussão e correção com a orientadora e que isto servirá 
para o estagiário, pois este poderá auxiliar na percepção do nível dos alunos. 

 
      6. APRECIAÇÃO DE PLEITO PARA EDITAL PNPD 
 

A profa. Livramento informou o recebimento da documentação referente ao projeto “Metropolização e Mega eventos: 
impactos dos Jogos Olímpicos 2016 e Copa do Mundo 2014”, aprovado pela FINEP, a ser executado pela Rede 
Observatório das Metrópoles. Comunicou também seu interesse de submeter proposta de bolsa PNPD vinculada ao 



mesmo. A profa. apresentou o projeto a ser encaminhado à Capes, e submeteu o CV do Dr. Fábio Fonseca Figueiredo 
para desenvolvê-lo, conforme deliberado na 5ª reunião de colegiado do PPEUR.  
O pleito da profa. Livramento foi aprovado por unanimidade pelo colegiado. 

 
       7. AGENDA 2010.2 
 

A professora Ana Cláudia apresentou a agenda para 2010.2, na qual prevê a elaboração do relatório CAPES até o final de 
agosto e um dossiê sobre o programa para pleitear credenciamentos nas associações (ANPOCS, ANPUR E ANPEGE). A 
professora Sandra Gomes ficou de ajudar nos apoios na ANPOCS, que devem ser de no mínimo 19; já para a ANPUR o 
apoio deve ser de 03 membros. Previu-se também a possibilidade de propostas do programa para editais Capes 
(agosto/setembro); Como eventos externos os já previstos: o Seminário Governança Urbana e Desenvolvimento 
Metropolitano, em setembro, e I Conferência Nacional de Políticas Públicas contra a Pobreza e a Desigualdade, em 
Novembro. 
 
Para outubro foi proposto um seminário interno de projetos de pesquisa com revisão de literatura, prevendo qualificação 
em março e reforço do treinamento do periódicos Capes. A Seleção teria divulgação de edital na primeira semana de 
setembro e realização da seleção a partir da terceira semana de novembro.  
 
O curso de Geoprocessamento que estava previsto para 2010.2 foi adiado para o 1° semestre de 2011, na 1ª semana de 
março, devido à quantidade de eventos não poderia para ser realizado durante o semestre 2010.2. A professora Sandra 
sugeriu colocar para o início de dezembro. O prof. Márcio considerou o período de termino de semestre corrido e até pelo 
fato de no semestre ocorrerem dois eventos. A professora Sandra informou que não poderá participar se for em 
fevereiro. O colegiado deliberou que como ela será responsável pela organização que sugerisse então outra data. A profa. 
Sandra propôs para Março/2011. A profa. Livramento considerou que será melhor antes do início do período letivo para 
não interferir nas aulas. A profa. Sandra sugeriu que fosse pela manhã, pois assim não interferiria nas aulas da 
graduação.   
  

        
      8.     COMISSÃO PARA A SELEÇÃO 2011 
 

O prof. Márcio sugere que a comissão seja formada por três professores com bibliografia definida pela área de 
concentração e não por linhas.  
 
A profa. Ana falou sobre a situação da prova de proficiência que poderia ser realizada pela COMPERVE. Expôs que os 
alunos estavam apresentando proficiência em Espanhol por ser mais fácil. A professora Sandra acha isso um problema 
por ser o inglês fundamental para as leituras. Sugeriu-se a possibilidade de alteração no regimento, incluindo a 
obrigatoriedade do inglês.  
 
O prof. Márcio coloca que o aluno deve ter a iniciativa da escolha pelo idioma que lhe for mais relevante. Este se dispôs a 
realizar o exame de proficiência em Inglês na seleção para o programa. 
 
O professor Alan Lacerda considera que haja uma maior clareza na divulgação das notas em cada etapa do processo 
seletivo. 
 
A Comissão para seleção 2011 ficou formada pelos professores Alexsandro Cardoso, Lindijane Almeida, Ana Cláudia 
Cardoso e Márcio Valença (elaboração da prova de inglês). 
 
Ficou decidido pelo Colegiado que a Comissão definirá a Bibliografia e terá como âncora a área de concentração, 
estabelecerá critérios para eliminação na entrevista de acordo com o Projeto, fará divulgação por etapa e que os 
membros da comissão de 2010 farão encaminhamento das inconsistências observadas no prazo de uma semana, a partir 
de hoje.  
 

 


