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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

FÍSICA, realizada aos 15 dias do mês de abril de 2008. Presidência: Prof. Dr. 

Emerson Galvani. Comparecimentos: Prof. Dr. Adilson Avansi de Abreu, Prof. Dr. 

Ailton Luchiari, Prof. Dr. Alfredo Pereira de Queiroz Filho, Profa. Dra. Bianca 

Carvalho Vieira, Profa. Dra. Cleide Rodrigues, Profa. Dra. Déborah de Oliveira, 

Prof. Dr. Jorge Gustavo da Graça Raffo, Prof. Dr. José Bueno Conti, Prof. Dr. 

Jurandyr L. S. Ross, Profa. Dr. Ligia Vizeu Barrozo, Prof. Dr. Luis Antonio Bittar 

Venturi, Profa. Dra. Maria Elisa Siqueira Silva, Profa. Dra. Sônia Maria Furian 

Dias, Profa. Dra. Sueli Ângelo Furlan e Prof. Dr. Yuri Tavares Rocha e os 

representantes discentes Jorge Sleiman e Roberto José H.M. Vervloet e a 

secretária Maria Aparecida Brambila. JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência 

as Professores Doutores: Regina Araújo de Almeida, Rosely Pacheco Dias 

Ferreira, Sidneide Manfredini e Tarik Rezende de Azevedo. 1. EXPEDIENTE. 1.1 

Informes sobre o convênio DINTER e MINTER com a UEA. O Prof. Emerson 

informou que o referido convênio foi aprovado e que a previsão de início é agosto 

de 2008. No Projeto deste convênio, foram disponibilizadas 13 vagas para o 

mestrado e 12 para o doutorado. Haverá um Edital específico para a seleção da 

UEA, porém o processo será nos mesmos moldes do programa, ou seja, será 

aplicada a prova de proficiência em língua estrangeira, e as entrevistas serão por 

vídeo - conferência. O Diploma dos futuros alunos da UEA será outorgado pela 

FFLCH - USP. O Prof. Luis complementou dizendo que será elaborado um 

calendário de idas dos professores do programa, a fim de ministrarem as 

disciplinas propostas. Este calendário será elaborado em conjunto com o 

Programa de Geografia Humana e divulgado em breve, após consulta individual 

aos docentes. O prof. Luis informou, ainda, que este convênio tem validade, e 

encerrará quando o último aluno defender tese/dissertação.1.2) Informe sobre a 

vinda do Prof. Eduardo Salinas Chavez( Universidade de Havana-Cuba). O Prof. 

Emerson informou que o referido professor está credenciado no programa desde 
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2005 e que finalmente em meados de julho/agosto, virá para ministrar a disciplina 

“Métodos de Avaliação de paisagens para o turismo e conservação”, que será 

oferecida de forma concentrada, apesar de ser de 8 créditos, tendo em vista a 

disponibilidade do referido professor. Os custos com esta vinda, sairão da Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, que concedeu R$ 9.040,00 que serão utilizados com 

passagem aérea e estadia.  A Profa. Cleide Rodrigues pediu a palavra para 

informar que o Prof. Andrew Goudie da Universidade de Oxford, Inglaterra, 

também deverá vir ao Brasil no segundo semestre e solicitou sugestões de como 

o programa poderia aproveitar esta vinda. Lembrou que o referido professor 

deveria ter vindo em 2005, e que já existe uma verba que foi solicitada para cobrir 

as despesas dele, e ainda está disponível. Foi sugerido que o referido professor 

venha para oferecer um Seminário de Pesquisa ou conferência aos nossos 

alunos. 1.3. Conclusão do Relatório CAPES ano base 2007. O Prof. Emerson 

lembrou que na última reunião do programa, decidiu-se que seria encaminhada 

aos alunos uma carta, cobrando o envio da folha informativa da produção de 2007, 

tendo em vista que apenas 21% dos alunos encaminharam sua respectiva 

produção. Esta carta foi encaminhada e o resultado deste pedido foi muito 

positivo, o que se conclui que nossos alunos publicam, porém não informam para 

o relatório. Informou também, que em vista da grande demanda de informações a 

serem inseridas no relatório, foi necessário o auxílio do funcionário Rogério, 

técnico do laboratório de Climatologia, para digitar,à noite, dados muito 

importantes, como por exemplo, todas as bancas que participamos de TGI e de 

qualificações, teses e dissertações, apesar da CAPES não aproveitar/considerar 

estas informações relevantes, elas foram inseridas como produção técnica. Em 

seguida, o Prof. Emerson agradeceu ao trabalho feito pela funcionária Maria 

Aparecida Brambila e também a todos os colegas que colaboraram. 1.4 O Prof. 

Emerson informou que o Laboratório de Geomorfologia ainda tem um saldo de R$ 

253,00, Cartografia R$ 407,00 e Pedologia R$ 1141,00, e que devem ser gastos 
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até 15 de maio de 2008 (referente aos recursos do PROAP 2007). 1.5 O Prof. 

Emerson solicitou inclusão na Ordem do Dia, do seguinte tema: Pedido de 

Credenciamento para ministrar disciplina, interessando a Profa. Ana Monteiro, da 

Universidade do Porto, Lisboa, Portugal. Aprovado. 2) ORDEM DO DIA. 2.1 
Apreciação da ata da reunião de 11/02/2008. A referida ata foi posta em votação e 

aprovada. 2.2 Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Dr. Jurandyr Luciano 

Sanches Ross, referente ao pedido de credenciamento para orientar mestrado e 

doutorado, no Programa de Pós-Graduação em Geografia Física, interessando a 

Profa. Dra. Célia Regina de Gouveia Souza. O Prof. Emerson Galvani procedeu a 

leitura do parecer e em seguida o mesmo foi posto em votação e aprovado. 2.3 

Apreciação do parecer emitido pela Profa. Dra. Cleide Rodrigues, referente ao 

pedido de co-orientação, solicitado pela aluna Silvia Jordão. O Prof. Emerson 

Galvani procedeu a leitura do parecer e em seguida o mesmo foi posto em 

votação e aprovado. 2.4 Designar três membros para compor a Comissão de 

Avaliação de Teses, para concorrer ao “Prêmio Capes de Teses”. O Prof. 

Emerson informou que a CAPES abre estas inscrições todos os anos, e que no 

ano passado a aluna Simone Scifone, do Programa de Geografia Humana, 

recebeu o prêmio “Menção Honrosa”. A CAPES ainda não estabeleceu prazo para 

envio, mas sugeriu que os programas já iniciem o processo de escolha de uma 

tese. O Prof. Emerson lembrou que para a escolha do candidato ao Prêmio de 

teses e dissertações da ANPEGE de 2007, o programa solicitou aos alunos que se 

inscrevessem para concorrer ao referido prêmio, porém houve poucas inscrições. 

Para este Prêmio da CAPES, o qual será a primeira vez que o Programa 

participará do processo, sugere que sejam avaliadas todas as teses defendidas 

em 2007 (total de 20). No CAPH estão disponibilizadas todas estas teses para 

consulta. A referida sugestão foi aprovada. Em seguida, foram sugeridos os 

nomes dos Professores Doutores Yuri Tavares Rocha, Bianca Carvalho Vieira e 

Maria Elisa Siqueira Silva, para comporem a referida comissão. Os referidos 
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nomes foram postos em votação e aprovados. Indicou-se o prazo de um mês, a 

contar desta data, para divulgação do aluno escolhido, apesar da CAPES, ainda 

não ter divulgado o prazo para envio. 2.5 Continuidade das discussões acerca dos 

critérios de classificação de bolsistas de mestrado e doutorado. O Prof. Emerson 

informou que vários professores fizeram proposta, após a última reunião e que as 

mesmas, já constam do documento distribuído a todos. Em seguida o assunto foi 

amplamente debatido e novas sugestões foram feitas. Decidiu-se que o assunto 

será retomado e finalizado na próxima reunião, tendo em vista que temos prazo 

até junho para definir estes critérios. O Prof. Luis agradeceu a colaboração de 

todos e solicitou aos que deram suas sugestões, que pensem em uma maneira de 

operacionalizá-las e que enviem propostas concretas à Coordenação do 

Programa. 2.6 Solicitação de um grupo de alunos acerca do oferecimento da 

disciplina “Análise Estrutural da Cobertura Pedológica”. O Prof. Emerson informou 

que um grupo de alunos está solicitando que o Prof. José Pereira de Queiroz Neto 

seja convidado pelo Programa para oferecer esta disciplina, tendo em vista que ao 

longo dos últimos anos, o oferecimento de disciplinas tem sido cada vez menor, 

sobretudo que contemple o solo como objetivo central de estudo. O Prof. Emerson 

informou que esta disciplina está desativada e que, se for aprovado o 

oferecimento da mesma, ela deverá ser recredenciada. Após os informes, o 

assunto foi amplamente debatido e decidiu-se que o Prof. José Pereira de Queiróz 

Neto será consultado sobre a possibilidade de oferecer esta disciplina. A Profa. 

Sonia Furian pediu a palavra para sugerir que o Programa faça uma homenagem 

ao Prof. José Pereira de Queiroz Neto. Após discussão, todos apoiaram a 

iniciativa e o Prof. Emerson sugeriu que esta homenagem seja feita junto com o IV 

SEPEGE, que será realizado em dezembro de 2008. Aprovado. 2.7 Pedido de 

Credenciamento para ministrar disciplina, interessando a Profa. Dra. Ana 

Monteiro, da Universidade do Porto, Lisboa, Portugal. O Prof. Emerson informou 

que este credenciamento é fruto dos contatos estabelecidos pelo Prof. Luis, no 
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sentido de estabelecer intercâmbios com Universidades do exterior e melhorar a 

internacionalização do programa, e melhorar a avaliação junto a CAPES. 

Informou, ainda, que a disciplina é de 4 créditos e deverá ser oferecida em 2009. 

Em seguida, o assunto foi debatido e sugeriu-se o nome do prof. Tarik Rezende 

de Azevedo para elaborar o parecer. O referido nome foi posto em votação e 

aprovado. O Prof. 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, 15 de abril de 2008. 

 


