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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

FÍSICA, realizada aos 22 dias do mês de abril de 2009. Presidência: Prof. Dr. 

Emerson Galvani. Comparecimentos: Prof. Dr. Ailton Luchiari, Profa.  Dra. Bianca 

Carvalho Vieira, Profa. Dra. Déborah de Oliveira, Prof. Dr. Jorge G. da Graça 

Raffo, Prof. Dr. José Bueno Conti, Prof. Dr. Jurandyr Luciano Sanches Ross, 

Profa. Dra. Lígia Vizeu Barrozo, Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi, Profa. Dra. 

Regina Araújo de Almeida, Prof. Dr. Ricardo Augusto Felício, Profa. Dra. Sueli 

Ângelo Furlan, a representante discente Giovana Luz, e a secretária Maria 

Aparecida Brambila. JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os Professores 

Doutores Alfredo Pereira de Queiroz Filho, Bianca Carvalho Vieira, Célia Regina 

de Gouveia Souza, Rosely Pacheco Dias Ferreira, Adilson Avansi de Abreu e Yuri 

Tavares Rocha. O Prof. Emerson justificou a presença da ex-aluna Simone 

Rezende, em função de que a mesma é bolsista do programa nacional de pós-

doutorado (PNPD/CAPES), sob a supervisão da Profa. Sueli Ângelo Furlan. O 

projeto a ser desenvolvido, dentro do programa, prevê a possibilidade de a mesma 

ministrar disciplinas, apoiar/organizar eventos. Foi convidada pela Coordenação 

para ajudar na organização do IV SEPEGE. Em seguida, desejou boas vindas à 

mesma. 1. EXPEDIENTE. 1.1 Informes sobre a relação dos aprovados e início do 

convênio DINTER e MINTER, com a Universidade do Estado do Amazonas. O 

Prof. Emerson comunicou que foram aprovados no processo de seleção, 7 alunos 

do doutorado e 5 de mestrado. Os aprovados pertencem a UEA (Universidade do 

Estado do Amazonas) e a rede pública (Secretaria de Educação – SEDUC). 

Comunicou, ainda, que o curso terá início no dia 11 de maio, com aula inaugural, 

que será proferida pelao Prof. Dr. Wanderley Messias da Costa. O convênio é de 

turma única, ou seja, se encera no momento em que o último candidato defender 

a dissertação ou tese.  1.2. Relatório CAPES ano base 2008.  O prof. Emerson 

comunicou que o programa  teve 132 trabalhos completos  em anais de eventos, 

incluindo alunos e professores e 32 artigos completos em periódicos. Em seguida, 
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circulou entre os presentes, os resumos da produção técnicas e bibliográfica de 

cada professor. Este resumo será encaminhado a todos. O Prof. Emerson 

salientou sobre a importância de que todos os professores publiquem, pelo 

menos, 1 artigo em periódico, por ano, a fim de que o Programa possa alcançar a 

nota 6. Com aumento da nota junto a CAPES, automaticamente, aumente-se os 

recursos destinados ao programa. Ainda com a palavra o prof. Emerson 

comunicou que, de acordo com o Novo Regimento do Programa de Pós-

Graduação, os novos alunos deverão entregar, no ato do exame de qualificação, a 

comprovação de que submeteu um artigo para publicação em um evento e na 

entrega da dissertação ou tese,  a submissão de um artigo em periódico. O prof. 

Jorge sugeriu que seja enviado e-mail aos atuais alunos, sugerindo que 

entreguem artigos.  1.3 Informes sobre a classificação das bolsas de mestrado e 

doutorado. O Prof. Emerson comunicou que o Programa recebeu 6 pedidos de 

bolsas para o mestrado e 2 para o doutorado, sendo que os candidatos do 

doutorado já receberam as respectivas bolsas, pois haviam cotas disponíveis. 

Ainda temos mais uma cota disponível, porém não há mais candidatos. Após 

discussão, decidiu-se que será aberto outro edital, apenas para o doutorado. O 

Prof. Ricardo comunicou que a comissão teve algumas dificuldades em cumprir os 

critérios e está encaminhando um documento, sugerindo modificações nos 

mesmos. Este assunto será trazido na próxima reunião do programa. 1.4 Informe 

sobre o evento em homenagem a Pierre Mombeig. O Prof. Emerson comunicou 

que na época do evento, a FAPESP e a CAPES demoram a liberar verba, 

ocasionando uma série de transtornos financeiros. A verba chegou apenas este 

ano, e todas as despesas foram cobertas, tendo ainda um saldo de R$9.000,00. 

Este valor foi depositado em uma conta poupança e está disponível. Este saldo 

será destinado para produção de um livro sobre o evento, em parceira com a 

Editora Clacso, que deverá custear 50% dos recursos. As pessoas que 

participaram das mesas do evento estão sendo convidadas a enviar seus artigos e 
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também será estendido convite a todos os demais professores dos dois 

programas. 1.5 Informes sobre reunião da ANPEGE. O Prof. Emerson comunicou 

que estão abertas as inscrições para envio dos resumos para o evento da 

ANPEGE, até o próximo dia 30/04/2009. O evento será realizado de 28 de 

setembro a 02 de outubro, em Curitiba, PR.1.6 O Prof. Dr. Emerson Galvani 

solicitou inclusão na Ordem do Dia, dos seguintes assuntos: Pedido de auxílio das 

despesas no XII Encontro de Geógrafos da América Latina (EGAL), interessando 

ao prof. Dr. Emerson Galvani e Pedido de auxílio das despesas no XII Encontro de 

Geógrafos da América Latina (EGAL), interessando à Profa. Dra. Sueli Ângelo 

Furlan. A inclusão foi aprovada. 2. ORDEM DO DIA. 2.1 Apreciação da ata de 

reunião de 11/03/2009, O Prof. Emerson sugeriu que se houver sugestões de 

alterações na ata, que sejam enviadas antes da reunião. Lembrou que todas as 

atas constam na página do Dep. de Geografia, no link do Programa de Geografia 

Física. Em seguida, a ata foi posta em votação e aprovada.  2.2 Proposta do 

representante discente do programa de Geografia Humana, de integração do 

SEPEGE entre os Programas. O prof. Emerson informou que recebeu um pedido 

dos representantes discentes do Programa de Geografia Humana, no sentido de 

integração entre o SEPEGE, entre os alunos dos dois programas, inclusive dos 

alunos que já defenderam o TGI (Trabalho de Graduação Individual). Após ampla 

discussão, responderemos o que segue: “1) O IV Seminário de Pesquisa em 

geografia Física será realizado nos dias 10 e 11 de setembro de 2009; 2) Esse 

Seminário tem por objetivo a divulgação dos projetos de pesquisa desenvolvidos 

pelos pós-graduandos em nível de mestrado e doutorado; 3) Em função do perfil 

que tem este Seminário e após discussão na reunião da CCP datada de hoje, 

decidiu-se manter o SEPEGE como na origem, ou seja, destinado aos pós-

graduandos do Programa de Geografia Física. Reiteramos que esse é um evento 

aberto, onde os alunos de graduação podem participar como ouvintes”. 2.3 Pedido 

de auxílio das despesas no Encontro de Geógrafos da América Latina (EGAL), 
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interessando ao prof. Dr. Emerson Galvani e 2.4 Pedido de auxílio das despesas 

no Encontro de Geógrafos da América Latina (EGAL), interessando à Profa. Dra. 

Sueli Ângelo Furlan. O Prof. Emerson informou que encaminhou seu pedido de 

auxílio para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, porém o mesmo foi negado.  Após 

ampla discussão, decidiu-se que será utilizada a verba do Laboratório de 

Climatologia, o qual pertencem os dois professores, e que cada um receberá um 

auxílio de R$ 1.500,00. O Prof. Ricardo questionou sobre a legalidade do uso 

destes recursos  para este fim. O Prof. Emerson informou que será feita uma 

consulta ao  financeiro da FFLCH que gerencia as verbas do PROAP para verificar 

a  pertinência legal deste custeio. 2.5 Proposta de convênio entre o programa de 

Pós-Graduação em Geografia Física e o Dep. de Geografia da Universidade de 

Girona – Espanha. O prof. Emerson comunicou que recebeu um e-mail do prof. 

Josep Pintó i Fusalba, através da Profa. Amália Inês Geraiges de Lemos. Após 

ampla discussão, decidiu-se encaminhar uma carta de interesse, assinada pelo 

Coordenador do programa e pelo Chefe do Departamento  e anexar o modelo de 

convênio utilizado pela CCint, bem como as linhas de pesquisa do programa  2.6 

Apreciação do pedido de credenciamento para ministrar disciplina e orientar em 

nível de mestrado, interessando ao prof. Dr. Walter Mareshi Bissa (MAE). O Prof. 

Emerson comunicou que o referido professor está solicitando credenciamento 

para ministrar a disciplina e orientar em nível de mestrado . Após discussão foi 

sugerido o nome da Profa. Dra. Sueli Ângelo Furlan para elaborar parecer, a fim 

de ser apreciado na próxima reunião. 2.7  Encaminhamento acerca do pedido de 

Lourdes Viegas Mahossana, de Moçambique, interessada em desenvolver o 

mestrado em Geografia Física (SIG e Sensoriamento Remoto). O professor 

Emerson comunicou que recebeu um e-mail da interessada, solicitando uma carta 

de aceitação, para dar prosseguimento a um pedido de bolsa, junto ao Ministério 

de Ciências e tecnologia de Moçambique. O projeto a ser desenvolvido será em 

Sistema de Informação geográfica (SIG) em Sensoriamento remoto. Após ampla 
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discussão decidiu-se que será encaminhada uma declaração à candidata, nos 

seguintes termos: “Em reunião do programa de Pós-Graduação, datada de 22 de 

abril, houve manifestação de interesse da Profa. Ligia Vizeu Barrozo em orientá-la. 

Para tanto, deverá ser apresentado um projeto  que será analisado pela referida 

professora, bem como a realização de proficiência em língua estrangeira ( inglês). 

Este documento não caracteriza a aceitação do programa de pós-graduação em 

geografia Física, sendo que deverá passar pela seleção e demais critérios 

estabelecidos pelo programa e pela futura orientadora.” Encerrada a pauta da 

reunião, o Prof. Dr. Emerson Galvani agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada a reunião. E, para constar, eu Maria Aparecida Brambila, redigi a 

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

presentes. São Paulo, 22 de abril de 2009. 

 

 


