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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM 

GEOGRAFIA FÍSICA, realizada aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 

2014. Presidência: Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi. Comparecimentos: 

Professores Doutores: Deborah de Oliveira, Emerson Galvani Ligia Vizeu 

Barrozo, Maria Elisa Siqueira Silva, Regina Araujo de Almeida, Sheila Ap. 

Correia Furquim, a secretária Maria Aparecida Brambila Antonio e os 

representantes discentes Aline Franco Diniz, Julio Barboza Chiquetto, Maria 

Carolina Vilaça Gomes e William Cabral de Miranda. JUSTIFICATIVAS: 

Justificaram a ausência os Professores Doutores: Ailton Luchiari, Alfredo P. de 

Queiróz Neto, Cleide Rodrigues, Célia Regina de Gouveia Souza, Jurandyr L. 

Sanches Ross, Sueli Ângelo Furlan e Yuri Tavares Rocha. O Prof. Luis 

agradeceu a presença de todos e deu início à reunião solicitando a inclusão no 

Expediente do seguinte tema 1.3 Proposta da Profa. Ligia para indicação de 

uma comissão de estimulo a publicação; 1.4 Informes do prof. Emerson sobre o 

CIETA e na Ordem do Dia: 2.2 substituir este item por: Informes e ajustes nos 

textos para relatório capes, e ainda, incluir na Ordem do Dia: 2.5 Indicar 

docente para emitir parecer sobre pedido de recredenciamento interessando ao 

prof. Dr. Emerson Galvani. A inclusão e substituição foram aprovadas. 1. 

EXPEDIENTE. 1.1 Informes sobre novos representantes discentes. O Prof. 

Luis informou que os novos representantes discentes são: Aline Diniz Franco, 

com 15 votos ( titular), Julio Barboza Chiquetto (titular-12 votos); Maria Carolina 

Vilaça Gomes (10 votos – suplente) e William Cabral de Miranda (7 votos – 

suplente). Os alunos informaram que a votação foi por email e os mais votados 

foram os indicados. O Prof. Luis agradeceu a presença de todos os novos 

representantes e desejou um bom mandato. 1.2 Informe sobre o novo 

regulamento. O Prof. Luis lembrou que este assunto foi discutido o ano 

passado e foi retomado para atender a Câmara de Normas, que averiguou 

algumas incompatibilidades do regulamento do programa com o Regimento da 

Pós-Graduação. Um deles foi o de inclusão de uma disciplina obrigatória, que 

não pode constar neste momento, pois a disciplina teria que estar aprovada e 

constando no sistema Janus. Sendo assim, quando conseguirmos finalizar a 
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ementa da disciplina e inserir no sistema, poderemos solicitar a inclusão no 

novo regulamento. Os alunos ingressantes de 2014 finalmente foram 

matriculados e os atuais alunos que desejarem e puderem optar pelo novo 

regulamento, receberão uma mensagem da coordenação para que estudem 

com atenção o novo regulamento e discutam com seus orientadores se devem 

ou não optar, pois há alunos que não poderão aderir por causa dos prazos e 

créditos em disciplinas. A Coordenação irá recomendar a migração. 1.3 
Proposta da Profa. Ligia para indicação de uma comissão de estimulo a 

publicação. A Profa. Ligia informou que a coordenação fez um levantamento 

das produções para o relatório capes ref. a 2013 e constataram que teve 

poucas publicações. A qualidade melhorou, porém a quantidade diminuiu. Com 

este resultado tivemos a idéia de criar uma comissão que preste informação 

aos alunos que se titularam em 2013 e 2014, que terá como objetivos prestar 

auxílio na escolha de periódico e dicas de redação científica, assim como tirar 

duvidas das etapas de submissão de artigos. Pensamos em organizar um 

Workshop para estes alunos. Após os informes foi nomeada a Comissão que 

será composta pelos Coordenadores e pela Profa. Bianca Carvalho Vieira. Foi 

definida a data de 15 de outubro às 18h na sala de vídeo e todos os egressos 

de 2013 e 2014 e os autuais serão convidados a participar, assim como seus 

orientadores. 1.4 Informes do Prof. Emerson sobre o CIETA.  O professor 

Emerson comunicou que o Congresso Ibero-americano de Estudos Territoriais 

e Ambientais (CIETA) foi realizado de 08 a 12 de setembro no Dep. de 

Geografia e contou com a presença de 250 participantes e 250 trabalhos, 

sendo que 18 palestrantes vieram do exterior. Foi realizado com êxito. 

Agradeceu ao programa pelo apoio. 2. ORDEM DO DIA. 2.1 Apreciação da 

ata da reunião do dia 13/08/2014. A referida ata foi aprovada. 2.2 Informes 
sobre andamento do Sucupira ( relatório capes) de 2013) e ajustes nos 
textos. O prof. Luis informou que este novo programa Sucupira, criado pela 

CAPES, está com muitos problemas e na ultima CPG houve reclamações de 

vários coordenadores e foi definido que seria enviado à CAPES um documento 

solicitando que não considerem o relatório de 2013, porém só conseguiram que 
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a CAPES adiasse o envio do relatório, cujo prazo se encerra no dia 26/09 – 

sexta-feira. Solicitou ajuda aos presentes para redigir texto sobre 

internacionalização, experiências inovadoras de formação dos alunos, 

indicadores de integração com a sociedade. No item “Internacionalização” já 

tem 15 itens de indicadores, dentre eles, os pareceres que os docentes emitem 

para periódicos estrangeiros, bolsa sanduíche, participação em congressos 

internacionais, professores que realizaram pós-doc, etc. Todos os presentes se 

comprometeram em encaminhar textos sobre os itens solicitados pelo Prof. 

Luis Venturi até o dia 25/09/2014.  2.3 Pedido de prorrogação de prazo de 

depósito de tese, por mais 30 dias, interessando ao aluno Maurício Fava 
Rubio, orientando da Profa. Cleide Rodrigues. O Prof. Luis lembrou que o 

referido aluno já havia solicitado 120 dias  e foi concedido 60 dias. No mês de 

agosto entrou com pedido para mais 60 dias e a Profa. Bianca concedeu, 

porém a Coordenação, em função do que decidimos neste colegiado, de 

autorizar apenas 60 dias a todos os alunos, aprovou o encaminhamento de 

apenas 30 dias. A Profa. Cleide encaminhou várias mensagens justificando que 

o prazo seria insuficiente por diversas razões, e entrou com outro pedido, por 

mais 30 dias. Após discussão o pedido foi aprovado, em caráter excepcional, 

em função de aprovação dos 60 dias anteriores, em parecer emitido pela Profa. 

Bianca. 2.4 Finalização dos ajustes nos critérios diversos iniciados na 

ultima reunião. Após confirmar com o grupo que os ajustes sugeridos, 

especialmente aquele referente à subdivisão do item “Objetivo” (o qual terá 

(Justificativa em separado) servirá para todos os outros critérios que 

contenham o item “Objetivos”, o professor Luis comprometeu-se a estender os 

ajustes aos outros critérios e inseri-los no site. 2.5  Indicar docente para 

emitir parecer sobre pedido de recredenciamento interessando ao Prof. 

Dr. Emerson Galvani. Foi indicada a Profa. Maria Elisa S. Silva para emitir o 

parecer. E, para constar, eu, Maria Aparecida Brambila Antonio, redigi a 

presente ata que será discutida e aprovada na próxima reunião e assinada 

pelos presentes. São Paulo, 13 de agosto de 2014. 

 


