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1. INFORMES GERAIS  

A profa. Ana deu início à reunião apresentando o prof. Fábio Figueiredo, novo bolsista PNPD, e informando que o seu 
projeto foi aprovado para um período de 3 anos. O Prof. Fábio usou a palavra para apresentar a sua formação, intenções 
e expectativas em relação à colaboração no programa. 
A profa. Ana comunicou que a filiação à Associação Nacional de Pesquisa em Geografia – ANPEGE havia sido aprovada e 
a que aguardava o boleto bancário para efetuar pagamento. O prof. Márcio propôs que efetuássemos o pagamento da 
anuidade de 2011. A profa. Ana informou que a consulta à diretoria da ANPUR sobre a possibilidade de filiação do 
programa àquela entidade na próxima assembléia geral recebeu resposta negativa da atual presidente, e sugere que 
aguardemos a nova diretoria assumir para re-encaminhar o assunto, face à receptividade ao pleito de membros da 
comissão organizadora do próximo encontro que receberá a presidência da entidade a partir de 2011. Nesta oportunidade 
lembrou das datas de envio de trabalhos e propostas de sessões livres para o XIV Encontro Nacional da ANPUR 
(30/12/2010 e 28/01/2011) e ressaltou que há novas sessões temáticas, que contemplam as pesquisas de todos os 
membros do colegiado, e ainda que há recursos do Proap alocados para apoiar alunos que tenham trabalhos aprovados.  
A profa. Ana chamou atenção sobre o envio de relato da Reunião do comitê de área da CAPES, onde foram registrados 
todos os parâmetros da avaliação trienal concluída em 2010.  
Informou também que os nomes indicados pelo programa na eleição para coordenador do comitê de área foram: Rainner 
Randolph; Rosana Baeninger; Heloisa Soares de Moura Costa; Rosélia Perissé da Silva Piquet; Brasilmar Ferreira Nunes, 
conforme consulta feita ao colegiado, e resposta encaminhada pela profa. Livramento sobre debate travado no âmbito 
nacional por membros da rede do Observatório das Metrópoles. O prof. Márcio registrou que na próxima eleição o 
programa deve indicar nomes da instituição que atendam os critérios da Capes, como o da própria profa. Livramento, para 
introduzi-los nas listas de discussão. 
Outro informe realizado foi sobre a conclusão do ciclo dos seminários de projetos de dissertação dos alunos do programa. 
A profa. Ana considerou importante a conclusão dos seminários para o bom andamento das dissertações. Informou que, 
após os seminários da primeira semana no dia 15/10, foi realizada uma reunião com os alunos para esclarecimento de 
dúvidas, oportunidade em que a profa. apresentou aos mesmos informações mais detalhadas sobre a avaliação da pós-
graduação. O aluno Felipe comentou a opinião dos alunos sobre os seminários, informando que os mesmos consideraram 
a experiência para o encaminhamento dos seus projetos.   
O prof. Márcio sugeriu que haja uma pessoa para acompanhar todos os seminários e indicou o vice-coordenador para 
acompanhar os próximos seminários. Outro ponto lembrado foi a isonomia no formato do documento usado como suporte 
para o seminário, nesta edição a cobrança era por um projeto no mesmo formato do exigido para a seleção. 
 

 

2. SELEÇÃO 2011   

A comissão de seleção, constituída pelos professores Wagner, Livramento e Lindijane, fez um breve relato sobre a 
seleção. A profa. Ana apresentou um quadro com a relação dos candidatos aprovados, títulos de projetos e indicações de 
orientação. Após discussão o colegiado decidiu a seguinte distribuição: Ana Raquel Matias Dantas – orientador Flávio 
Freire; Analucia de Azevedo Silva- orientador Ana Cláudia Cardoso; Eliane Maria de Oliveira- Fernando Bastos; Emanuele 
Roberta da Silva Melo – Soraia Vidal; Emerson Inácio Cenzi – Wagner Molina; Flávia Costa de Assis – Livramento 
Clementino; João Henrique Gomes da Silva- Soraia Vidal; Joimary Alves Gomes – Ana Cláudia Cardoso; Maria Clara 
Torquato Salles - Márcio Valença; Raissa Camila Salviano Ferreira – Alexsandro Ferreira; Saulo Vinicius Maciel de Moraes 
– Livramento Clementino; Wagna Maquis Cardoso de Melo- Robério Paulino. 
 

 
3. 

 
OFERTA 2011.1/2011.2  

 
 
 

A profa. Ana expôs uma tabela com a previsão para a oferta 2011.1 e 2011.2. O prof. Márcio sugeriu que a disciplina de 
Cidades, estratégia e projetos seja ofertada em 2011.1, mas se a profa. Soraia já está comprometida com outra disciplina 
na pós no semestre 2011.1. A discussão encaminhou que a disciplina obrigatória geral será oferecida no semestre 2011.1 



e as obrigatórias de linha serão oferecidas no semestre 2011.2. A profa. Livramento se posicionou contrária ao 
compartilhamento por mais de um professor de disciplinas cadastradas como obrigatórias e eletivas, e a favor para o caso 
de disciplinas oferecidas como Tópicos Especiais.  A profa. Soraia sugeriu que se verifique o documento de área para 
avaliar a pertinência ou não do compartilhamento. A profa. Livramento reforçou que o compartilhamento poderia ser feito 
para as disciplinas em tópicos. O colegiado aprovou a seguinte oferta: 2011.1 - Produção do Conhecimento e Metodologia 
da Pesquisa / Sandra Gomes; Globalização, trabalho e sociedade em transformação / Wagner Molina; Instituições 
políticas e políticas públicas no Brasil/ Alan Lacerda; Socioeconomia do meio ambiente e política ambiental/Fábio 
Figueiredo; Multifuncionalidade e novas ruralidades- Fernando Bastos; Técnicas de análise e investigação 
qualitativa/Soraia Vidal; Tópicos Especiais III /Alexsandro Ferreira e Ângela Ferreira ou Alexsandro e Livramento 
Clementino, dedicada à temática urbana; 2011.2 - Técnicas de análise e investigação quantitativa/ Flávio Freire; 
Desigualdades sociais, exclusão social e segregação sócio-espacial/Livramento Clementino;Abordagens sobre cidades e 
dinâmica urbana/ Ana Cláudia Cardoso; Concepções de Estado e políticas públicas/ Joana Vaz; Cidades, estratégia e 
projetos/Soraia Vidal; Habitação em perspectiva internacional comparada/ Márcio Valença; Políticas públicas e 
desenvolvimento regional/ Fernando Bastos; Democracia, poder local e participação/ Lindijane Almeida. A oferta do 
semestre 2011.2 poderá ser reavaliada oportunamente, mas já está indicada para efeito de planejamento da coordenação 
do PPEUR e chefia do DPP. O prof. Robério deve elaborar proposta para uma disciplina a ser ministrada por ele em 
2011.1 como Tópico Especial.  

Com relação a oferta de disciplinas para alunos especiais as profa. Sandra e Lindijane se posicionaram a não aceitarem 
alunos em suas disciplinas. O prof. Márcio lembrou de não se permitir aluno especial em disciplinas obrigatórias. A profa. 
Sandra solicita que a sua disciplina seja restrita aos alunos do programa. Ficou decidido que aluno especial deve trazer 
documentação para a secretária e formalizar pedido por escrito a ser analisado pelo professor. 

 
      4. CALENDÁRIO 2011 
 

O colegiado aprovou os seguintes prazos: Cadastramento dos novos alunos - 13/12/2010; matrícula: de 17 de janeiro a 11 
de março; reunião de colegiado: 11 de março; início das aulas: 14 de março de 2011 e trancamento: até o dia 5 de abril. A 
consolidação das disciplinas 2010.2 foi prorrogada para o dia 28 de fevereiro.  

A profa. Ana apresentou um quadro com o número de créditos integralizados pelos alunos para comprovar que as 
qualificações podem ocorrer a partir de março de 2011. Houve consenso de que os orientadores apresentarão as 
prováveis datas para as qualificações de seus orientandos. 
Pela previsão todos os alunos poderão qualificar no prazo previsto pelo regimento que é até 3 meses do 24º mês de 
vínculo, ou dezembro de 2011. 

 
       
      5. COMISSÃO DE BOLSAS 
 

A profa. Ana coloca a necessidade de se constituir uma comissão para avaliação da concessão de bolsas e explica que no 
primeiro semestre foi constituída uma comissão emergencial formada pelos professores Ana e Flávio, e a discente 
Orlandina. O colegiado decidiu manter os membros da comissão instituída em 2010, mantendo a posição dos professores, 
e acrescendo suplentes: o vice-coordenador será suplente da Coordenadora e o prof. Robério Paulino será o suplente do 
prof. Flávio Freire; para a representação discente foi indicado o aluno Felipe, que terá como suplente a aluna Orlandina. 

 
6. APCN: DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DE ÁREA, LÍNGUA ESTRANGEIRA. 

 
A profa. Ana colocou a situação das duas disciplinas obrigatórias de linha que estavam aparecendo como pendentes para 
os alunos das duas linhas. O colegiado entende que as disciplinas são obrigatórias para a linha e que o sistema deve ser 
capaz de fazer a seguinte diferenciação: uma vez que o aluno tenha cursado uma das obrigatórias de linha estará 
desobrigado de cursar a outra como obrigatória, poderá cursá-la como eletiva. Tal enquadramento deverá ser viabilizado 
junto ao SIGAA, que atualmente cobra a obrigatória de linha a que o orientador esteja vinculado mesmo que o aluno já 
tenha cursado outra obrigatória de linha.  
A profa Ana trouxe a título de conhecimento a informação recebida pela Pro-reitoria de Pós-Graduação de que o 
programa pode decidir pela exigência de uma língua específica como o inglês. 
O prof. Márcio se posicionou a favor de manter as demais línguas e na seleção fazer a avaliação do inglês. 
A profa. Sandra considera que o espanhol já deva ser de conhecimento prévio do aluno e faz preferência pela exigência 
do inglês. 
A profa. Soraia coloca que se deva levar em consideração a inserção social e não se fazer preferência por uma língua 
especifica. 
O colegiado decidiu não optar pela preferência por uma língua específica, manter a cobrança do inglês na seleção e 
admitir o exame de proficiência da COMPERVE para as línguas inglesa, espanhola e francesa nos casos de não obtenção 
da nota mínima para a prova de língua estrangeira por ocasião da seleção, conforme regimento do PPEUR.  
A comissão de seleção apontou a dificuldade da compatibilização das determinações do APCN, do regimento e do edital 
referentes ao exame de proficiência durante a seleção. Ainda que a proficiência seja apresentada como classificatória no 
APCN e no edital, quando colocada na equação ponderada, que deve adotar os pesos 6 para prova escrita, 3 para a 
entrevista e 1 para a proficiência, permite que alunos que obtivessem nota 7,0 nas etapas eliminatórias e nota inferior a 
7,0 na proficiência ficariam com média final inferior a 7,0, e deveriam ser reprovados de acordo com o estabelecido no 
APCN, resultando em caráter eliminatório para a proficiência. 
O prof. Márcio sugeriu uma alteração no cálculo a benefício do candidato, a fórmula calcularia a média ponderada usando 
a nota da prova escrita com peso 6 e da entrevista com peso 3, somadas e dividida por 9, consideraria a nota da 
proficiência como um acréscimo a essa média. Dessa forma, atende-se ao APCN e evita-se os casos de alunos, que 
mesmo atingindo nota 7,0 nas etapas eliminatórias, ficarem com média final inferior a 7,0 por mau desempenho na prova 
de inglês. 
O colegiado deliberou pelo uso da fórmula e explicitação do cálculo no edital de seleção, para que haja clareza sobre a 
contribuição da proficiência para a nota final. 

 
      7. O QUE OCORRER:  



 
ESTÁGIO DOCENTE: O prof. Márcio solicitou que nos casos de alunos que estão realizando o estágio docente, e que 
sejam chamados pelo orientador para realizar atividades relacionadas ao desenvolvimento da dissertação, haja consenso 
no colegiado de que a dissertação é prioritária à atividade pedagógica que o aluno esteja desenvolvendo e que nestas 
circunstâncias o aluno seja dispensado da atividade do estágio. 
A profa. Soraia lembrou que o aluno em estágio docente não pode assumir sala de aula e concorda que deva haver a 
dispensa quando as atividades coincidirem com o estágio.   
O discente Felipe fez um relato sobre os estágios docente que segundo ele estão sendo realizados com boa comunicação 
entre o estagiário e o professor da disciplina não vendo dificuldades para acordo de horários para o caso citado. 
A solicitação foi aprovada pelo colegiado. 
ATAS: a profa. Ana informou que a secretaria não tem coletado as assinaturas dos professores nas atas das reuniões, 
estas têm sido enviadas para apreciação por email, e a partir das manifestações recebidas, corrigidas e publicadas no site 
do programa. O prof. Márcio pediu o reenvio de todas as atas, para leitura, verificação e assinatura na próxima reunião 
de colegiado.  
A Coordenadora agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.  

 

OBSERVAÇÕES Finalizada a sessão às 11:00 horas. 

 


