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1. INFORMES GERAIS  

.O professor Wagner informou que foi aprovado em concurso público na Universidade de São Carlos  e que permanecerá 
desempenhando a função de coordenador do Curso de Gestão de Políticas Públicas durante o período de transição 
atendendo as demandas necessárias sem comprometimento das atividades. O coordenador do PPEUR, o prof. Fernando 
Bastos, fez as considerações sobre a excelente experiência de trabalho desenvolvida com o prof, Wagner, lamentou a 
perda para a instituição e desejou votos de sucesso na outra instituição, também colocou que a mudança de instituição 
não impossibilita a continuidade dos trabalhos pelo contrário abre a possiblidade de continuidade através de parceria com 
a outra instituição. 

O coordenador informou o recebimento dos recursos do PROAP para o ano de 2013 no valor de R$22.000,00.  

O prof. Fernando Bastos comunicou que o PPEUR contará com vinda da professora Laetícia Medeiros Jalil da UFPE 
durante o período de 12 meses como colaboração técnica no projeto PNAE e PAA Articulação entre Agricultores, 
Técnicos, Gestores, Instituições e Sustentabilidade do Seridó Potiguar.  

O discente Richardson informou que na ocasião estava substituindo o discente Marcelo como represen tante estudantil.  

 

2. HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 2013;  

Os professores da comissão fizeram um relato do processo seletivo 2013 para o mestrado em Estudos Urbanos que 
contou com 63 candidatos inscritos, um número considerado bastante expressivo, dos quais 58 tiveram a inscrição 
deferida. O desempenho dos candidatos na prova escrita foi relativamente bom, com algumas provas muito boas. Para a 
etapa da entrevista e análise de currículo foram selecionados 23 candidatos e a comissão avaliou que dentre estes teriam 
alguns projetos muito bons dos quais foram selecionados os 15 candidatos aprovados. A comissão colocou as dificuldades 
em se adequar a prova de proficiência, uma vez que esta consta como classificatória, mas possui um peso para o cálculo 
na fórmula final. O prof. Márcio esclarece que o candidato deve estar ciente de que mesmo a prova de proficiência sendo 
classificatório para isto o candidato deve ficar ciente que precisa ter um bom desempenho nas outras etapas para 
compensar no caso de apresentar um mau desempenho na proficiência. Sobre esta questão se entendeu que deva ser 
esclarecida aos candidatos em edital. A profa. Joana apontou questões práticas a serem melhoradas nas próximas 
seleções, tais como, espaço físico adequado para atender a um quantitativo maior para aplicação das provas e a 
possibilidade de períodos diferenciados entre as etapas de prova escrita e entrevista . O prof. Wagner sugeriu uma 
comissão maior para a etapa da entrevista. Um ponto levantado foi o bom funcionamento da inscrição on line de forma a 
viabilizar a procura dos candidatos de outros estados. A inscrição on line tornou o processo de inscrição mais prático para 
os candidatos, secretaria e comissão de avaliação. Os documentos enviados apresentaram boa resolução não trazendo 
dúvidas para a homologação. Destacou-se a necessidade de incluir no edital futuro a orientação aos candidatos de que 
cada pergunta do sistema permite o envio de apenas um arquivo seja um PDF ou uma pasta compactada.  

O prof. Márcio sugeriu uma discussão mais profunda sobre os critérios de ingresso e maior exigência no rendimento dos 
candidatos. O prof. Robério considerou que houve uma evolução para o PPEUR com o aumento da demanda de 
candidatos na seleção o que consequentemente reflete numa melhoria qualitati va. O prof. Fábio que participou da 
comissão de avaliação tem expectativas positivas quanto ao desempenho dos ingressantes e término do curso. A profa 
Livramento lembrou de que o sucesso dos alunos para o término do curso passa a ser responsabilidade também da 
formação e orientação oferecida pelos professores. A profa. Sandra Gomes retomou a importância do inglês como pré-
requisito para o bom acompanhamento dos alunos nas disciplinas. O prof. Fernando Bastos lembra que a exigência da 
pós-graduação é que o aluno tenha a proficiência em uma língua estrangeira.  

O coordenador do PPEUR apresentou a relação dos aprovados na seleção e propôs a sua homologação. O colegiado 
homologou o resultado da seleção. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



3. DEFINIÇÃO DAS ORIENTAÇÕES DOS INGRESSANTES 2013 

O colegiado aprovou as seguintes orientações: ANDRÉ LUIS NOGUEIRA DA SILVA - orientadora profa. Sandra Cristina; 
GABRIELA TARGINO - orientadora profa. Soraia Maria; GILKA DA MATA DIAS- orientador prof. Alexsandro; HALINE 
COSTA DOS SANTOS - orientador prof. Fernando Bastos; JENAIR ALVES DA SILVA – orientadora profa. Joana Tereza; 
JOAO VIDAL DE SOUZA NETO- orientador prof. Fernando Bastos; JOSÉ AVELINO DA HORA NETO – orientadora profa. 
Maria do Livramento; LUCAS COSTA FREIRE LUZARDO - orientadora profa. Lindijane Almeida; LUIZ ALBERTO 
FONSECA DE LIMA FILHO – orientador prof. Robério Paulino; PAULA JULIANA DA SILVA – orientador prof. Márcio 
Valença; PEDRO AUGUSTO FILGUEIRA ALBUQUERQUE – orientador prof. Fábio Fonseca; RAFAEL FONSÊCA DA 
COSTA – orientador prof. Robério Paulino; RAQUEL MARIA DA COSTA SILVEIRA - orientador prof. Fábio Fonseca; 
VALERIA DE FATIMA CHAVES ARAUJO- orientador prof. Fernando Cruz e WAGNER LUIZ ALVES DA SILVA - orientador 
prof. Fábio Fonseca. 

 
     
     4. OFERTA 2013.1 
 

O colegiado aprovou a seguinte distribuição de disciplinas e horários: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO E 
METODOLOGIA DE PESQUISA - profa. Sandra Gomes - Quarta manhã; DEMOCRACIA, PODER LOCAL E 
PARTICIPAÇÃO- prof. Alan Daniel - Segunda tarde; ESPAÇOS E CIDADES CRIATIVAS (Tópico Especial)- Fernando 
Cruz - Quinta manhã; ESTADO E DESENVOLVIMENTO: EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS (Tópico Especial)- Robério 
Paulino- Terça tarde; A SOCIOLOGIA CLÁSSICA NA ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS (Tópico Especial)- Patrick Le 
Guirriec - Segunda manhã ; MULTIFUNCIONALIDADE E NOVAS RURALIDADES - Fernando Bastos- Terça manhã; 
HABITAÇÃO EM PERSPECTIVA INTERNACIONAL COMPARADA - Márcio Valença- Quarta tarde. 

 
     5. SITUAÇÃO DE BOLSAS  
 

O prof. Fernando apresentou um quadro das bolsas no programa. CAPES: bolsista Eliane - início março/11(Renovada); 
bolsista Emanuelle - início maio/11(Renovada); bolsista Flávia– início maio/11(Renovada); bolsista João Henrique- início 
julho/11 (Renovada); bolsista Ana Raquel - início janeiro/12 (A renovar); bolsista Emerson- início janeiro/12 (A renovar); 
bolsista Erica - início março/12 (A renovar); bolsista Tatiana- março/12 (A renovar); bolsista Marcelo - início agosto/12 (A 
renovar); bolsista Willian; REUNI: bolsista Raissa - início abril/11(Renovada); bolsista Richardson - início mar/12 (A 
renovar) e bolsista Ana Carolina - início agosto/12 (A renovar). 

 
 
 

OBSERVAÇÕES Finalizada a sessão às 11:00 horas. 

 


