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1. INFORMES 

1.1 O professor Fernando Bastos iniciou a reunião fazendo um informe sobre curso de normalização de trabalhos acadêmicos 
ministrado pela Biblioteca Central e ofertado aos alunos do PPEUR no dia 20/09, sexta-feira, às 9h, na Videoteca 1, da BCZM; 

1.2 Informou também a palestra “Uma leitura contemporânea de Max Weber” organizada pelo PGCS a realizar-se nos dias 26 e 
27/09, para a qual seriam disponibilizadas vagas limitadas (46 vagas); 

1.3 O coordenador fez um esclarecimento sobre o e-mail recebido da Coordenação de área da Capes. O e-mail fazia referência a 
oportunidade para a complementação de informações sobre produção no triênio. Explicou que seria o caso de produções que não 
haviam sido informadas pelos professores durante o Relatório Coleta Capes. O prazo de envio seria até o dia 15/09, e a 
coordenação do programa aguardaria as informações enviadas pelos professores caso existisse algo a informar; 

1.4 O professor Fernando lembrou que o documento de área da Capes/2013 já havia sido divulgado e enviado ao grupo para 
conhecimento. 

2.  HOMOLOGAÇÃO DE COMISSÃO DE SELEÇÃO PARA O MESTRADO 

2.1 O coordenador comunicou que a comissão para a seleção definida na reunião anterior já havia sido designada por ad 
referendum com portaria publicada em boletim de serviço. 

3.   EDITAL DE SELEÇÃO 

3.1 O colegiado aprovou o edital de seleção com as seguintes alterações: a prova escrita terá peso sete e a entrevista com análise de 
currículo peso três. A prova de inglês não será mais classificatória e terá como critério de avaliação a c lassificação “Candidato 
habilitado” ou “Candidato não habilitado”. 

4. NOMEAÇÃO DE COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA 

4.1 O professor Fernando relatou duas solicitações de revalidação de diplomas de mestrado obtidos no exterior e fez a indicação de 
duas comissões que foram aprovadas pelo colegiado. A saber: 

4.2 Os professores, Dr. Fábio Fonseca Figueiredo, matrícula 1958900, Dr. Robério Paulino Rodrigues, matrícula 2712875 e Zoraide  
Souza Pessoa, matrícula 2374871, para sob a presidência do primeiro, constituírem a comissão responsável pela análise do 
PROCESSO 23077.037251/2013-84-Revalidação de diploma (Mestrado), interessado: Julia Kátia Borgneth Petrus; 

4.3 Os professores, Dr. Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva, matrícula 2432718, Dr. Fernando Manuel Rocha da Cruz, matrícula 
2006088 e Dra. Soraia Maria do Socorro Carlos Vidal, matrícula 2621706, para sob a presidência do primeiro, constituírem a comissão 
responsável pela análise do PROCESSO 23077.037257/2013-51-Revalidação de diploma (Mestrado), interessado: Magno 
Vasconcelos Pereira Junior; 

 

5. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO DOS DISCENTES GABRIELA E MANOEL D’AGONIA 

5.1 O professor Fernando Bastos relatou a solicitação de mudança de orientação da aluna Gabriela Targino. Apesentou as cartas de 
solicitação da aluna e de concordâncias dos professores: Soraia Vidal e Fernando Cruz. A aluna passaria para a orientação do professor 
Fernando Cruz. A mudança de orientação foi aprovada pelo colegiado. 

5.2 O coordenador relatou outra situação de solicitação de mudança de orientação apresentada pelo discente Manoel D’agonia. F oi 
feito um relato da atual situação do aluno com a relação a orientação que era a cargo da profa. Joana Moura e que o aluno havia 
demonstrado o interesse em ser orientado pelo prof. Fábio Fonseca. A professora Joana havia se posicionado a entregar a orien tação 
do aluno. O prof. Fábio relatou o conhecimento do interesse do aluno por sua orientação, para a qual se posicionou em não aceitar a 



 

orientação por não se identificar com o trabalho do aluno abordando a temática dos Conselhos, mesmo sendo na área de meio 
ambiente, colocou que não tinha interesse na orientação. Foi colocado pelo colegiado que a coordenação solicitasse ao discente a 
apresentação do documento de qualificação para que a coordenação decidisse sobre indicação de orientação para o aluno.  

5.3 Diante das solicitações de mudança de orientação o colegiado fez questionamentos tais como just ificativas, qual o período em que 
aluno estava (entendendo que mudança de orientação seja um caso passível em se tratando de início de curso). O representante 
discente expôs a sua opinião sobre a mudança de orientação, afirmando que concorda com a opinião do colegiado de que mudança de 
orientação não deve ser algo comum, mas passível de ocorrência e por isso deve ser levado em consideração questões tais como o 
aluno no inicio do curso acaba vendo outras afinidades com temáticas de pesquisa e com os professores, podendo ocasionar uma 
possível mudança de orientação, além disso, entende que mesmo não sendo comum, caso venha a ocorrer não deva gerar conflitos e 
sim um bom entendimento entre as partes.  

 

6. TRANCAMENTO DE CURSO TATIANA 

6.1 A discente Tatiana enviou solicitação para trancamento de curso. O professor Fernando leu a solicitação da aluna que apresentava 
como justificativa problemas de saúde. O colegiado se posicionou que a aluna deveria comprovar seu pedido para poder analisar.  A 
orientadora, profa. Lindijane, relatou a situação da aluna que durante o primeiro ano cursou as disciplinas do mestrado, no terceiro 
período ficou sem bolsa e até então estava ausente das orientações. A orientadora se colocou a continuar na orientação desde que 
aluna comparecesse. 

 

7. PRORROGAÇÃO DE CURSO DA DISCENTE ANA LÚCIA 

7.1 O coordenador leu a solicitação de prorrogação de curso da aluna por três meses. O colegiado, considerando a situação da aluna já 
qualificada e diante de suas justificativas, diante de parecer favorável da orientadora, aprovou a solicitação, mas colocou que o prazo 
solicitado pela discente incluiria o prazo para a defesa a ocorrer em novembro.  

 

8. PRORROGAÇÃO DE CURSO DO DISCENTE JOIMARY 

8.1 O coordenador leu a solicitação de prorrogação do discente Joimary. O colegiado analisando a situação do aluno entendeu que o  
aluno já estava usufruindo da prorrogação sem ter solicitado. Neste caso, o colegiado não deferiu a solicitação e decidiu que o aluno 
devia ser informado de que teria até o fim do semestre para integralizar os créditos, qualificar e defender. 

 

9. SITUAÇÃO DAS TURMAS 2011 E 2012 (QUALIFICAÇÕES E DEFESAS) 

9.1 O coordenador apresentou dois quadros com a relação dos alunos das turmas 2011 e 2012, respectivamente. Nos quadros 
constavam situação dos alunos com relação a qualificação, defesa e prazos. O colegiado discutiu os casos dos alunos e foi feita a 
sugestão de que os alunos recebessem notificação de término dos prazos e que os professores junto aos alunos se emprenhassem 
para que as qualificações e defesas ocorressem nos prazos previstos. No caso dos alunos da turma 2011, que já ultrapassaram os 
prazos regulares, foi feita a solicitação de que as defesas ocorressem até o final do ano e para a turma 2012, que as qualificações 
ocorressem até novembro visando defesa dentro do prazo em fevereiro. 

 
 
 

 
 

OBSERVAÇÕES  Sessão encerrada às 12h 


