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1. INFORMES GERAIS  

A profa Ana informou que a solicitação de credenciamento à ANPEGE foi realizada e que foram enviadas cartas de 
solicitação de apoio à filiação do PPEUR junto à ANPOCS para mais de 30 instituições, mas sem sucesso. Como o prazo 
limite para a submissão de pleito de filiação estava muito próximo, não foi possível encaminhar o pedido. Os professores 
que participarão da próxima reunião da ANPOCS levarão informações sobre o programa tendo em vista futura 
formalização da candidatura do programa. A coordenação informou que preferiu não encaminhar o pedido à ANPUR, mas 
fazer a divulgação pessoalmente no encontro da associação a ser realizado em novembro.  

Apresentou o cartaz de divulgação da seleção do programa aos presentes. 

 

2. ESTATÍSTICAS SOBRE O SEMESTRE 2010.1   

A profa. Ana apresentou um quadro com os dados referentes ao semestre 2010.1 com informações sobre alunos 
matriculados, freqüências, notas e trancamentos. Os professores das disciplinas ministradas comentaram os rendimentos 
apresentados pelos alunos, dificuldades e progressos. 

 
3. 

 
DELIBERAÇÕES SOBRE ASSUNTOS ACADÊMICOS  

O prof. Flávio comentou problemas com atrasos e freqüência em sua disciplina Análise de Dados Quantitativos em Ciências 
Humanas do semestre atual 2010.2. 
A profa. Livramento também apontou alguns casos de ausências na sua disciplina Desigualdades Sociais, Exclusão Social e 
Segregação Sócio-Espacial.  
O colegiado decidiu que a Coordenação faria o encaminhamento de Comunicado via SIGAA, apresentando a falta como 
inadmissível, especialmente para bolsistas que perderão sumariamente as bolsas em caso de reprovação, ressaltando que 
o limite é de 3 faltas para uma disciplina de 45h, que os professores seriam mais rigorosos no uso da lista de freqüência e 
os orientadores conversariam com seus orientandos a respeito. 
A profa. Ana expôs o caso dos alunos Angelo e Jorge que estão fazendo a Capacitação para Iniciação à docência pela Pro -
Reitoria de Pós-Graduação - PPG com 3 créditos, cujo aproveitamento ficará a critério do programa. A profa colocou que se 
os alunos ganhassem os 3 créditos e fizessem o  Estágio docente, disciplina cadastrada no PPEUR com 3 créditos, 
completariam um total de 6 créditos dos 19 obrigatórios. O colegiado considerou o número elevado para um programa que 
não é da área da educação. Foi aprovada a proposta da profa. Soraya, de que o programa aproveitaria os 3 créditos já 
formalizados pelo estágio docente, e que os demais créditos obtidos constassem no histórico extra créditos obrigatórios.    

 
 

4. 
 

SEMINÁRIOS PARA APRECIAÇÃO DOS PROJETOS DE 
DISSERTAÇÃO  

A profa Ana apresentou a programação dos seminários com a ordem dos alunos, datas, professores participantes e 
convidados. A primeira apresentação dos alunos Felipe e Ingrid acontecendo dia 08/10, à tarde, contando com a presença 
do professor convidado Marcelo Tinoco do PPGAU.  
A segunda será dia 15/10 e foram sugeridos os nomes de professores convidados do Prof. Edmilson e Alípio de Ciências 
Sociais, do pesquisador Marlos Bezerra da Psicologia e de Ilana Lemos do Serviço Social. 
A profa Ana apresentou um modelo ficha de avaliação usada pelo programa de Psicologia para o exame de qualificação. As 
professoras Soraya e Sandra explicaram que a ficha estava mais voltada para as ciências da saúde. Mas o colegiado 
concordou que deve ser feito um trabalho para definição do mínimo a ser cobrado na qualificação.   
Os professores Sandra e Robério sugeriram que os alunos deveriam apresentar pelo menos um capítulo do trabalho, com a 
estrutura de todos os capítulos por ocasião da qualificação. 
A profa Ana leu o art. 23 do regimento que trata sobre o exame de qualificação “O Exame de Qualificação do aluno de 
Mestrado, atividade obrigatória, ocorrerá ao final do primeiro ano ou com antecedência mínima de 3 (três) meses do 



discente concluir o curso.” 
A profa. Livramento ponderou que o aluno não tem seu capítulo pronto após um ano, e que a metodologia detalhada é o 
mais importante. Sugeriu que os professores de metodologia verificassem o que seria possível propor em termos de 
formato de avaliação, que leve em conta a  razão entre tempo de ingresso no programa e volume da produção por ocasião 
da defesa. O desejável seria a defesa da qualificação ocorrer com um ou dois capítulos já escritos.  
A profa Soraia considerou o seminário um momento de troca e colaboração, apontou que o regimento não fecha o que é 
necessário para a qualificação, e isso precisa ser definido, e todos já haviam concordado que é preciso pelo menos um 
capítulo e o desenho da dissertação.   
A profa. Lindjane avaliou a qualificação como momento de discutir o modelo teórico e o referencial teórico. 
O prof. Márcio comentou a importância do seminário informal para forçar o aluno a produzir, e se expor publicamente.  
A profa Sandra sugeriu que fosse feita uma orientação informal, sem formulários de avaliação.   
O prof. Márcio sugeriu em nível de recomendação uma orientação informal, para respeitar a natureza da orientação do 
momento de qualificação, etc.  
A profa. Soraia se posicionou a favor de que a qualificação seja após a conclusão dos créditos, com exceção de Estágio a 
Docência. 
A profa Livramento acrescentou que o aluno da pós-graduação tem que ampliar o conhecimento e afunilar com ajuda do 
orientador antes da qualificação, considerando como processo único a integralização dos créditos para elaboração da tese. 

 
       
      5. COMISSÃO PARA A SELEÇÃO 2011 
 

A profa Ana informou sobre a sua impossibilidade e do prof. Alexsandro em permanecer na comissão de seleção em 
virtude de participação em evento que coincidia com o período da seleção. E informou que a orientação da PPG sobre o 
fato foi que o vice-coordenador a substituísse. A profa Livramento concordou em substituir o prof. Alex por dois motivos, 
sua agenda estava livre para o período e possuía familiaridade com a bibliografia. 
Foram aprovadas as substituições: O prof. Wagner Molina substituirá a profa Ana na presidência e a profa. Livramento 
substituirá o prof. Alexsandro.  

 


