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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM 

GEOGRAFIA FÍSICA, realizada aos 02 dias do mês de abril de 2014. 

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

Professores Doutores: Adilson Avansi de Abreu, Ailton Luchiari, Cleide 

Rodrigues, Ligia Vizeu Barrozo, Maria Elisa Siqueira Silva, Regina Araujo de 

Almeida, Sheila Ap. Correia Furquim, Yuri Tavares Rocha e a representante 

discente Marina Jorge de Miranda e a secretária Maria Aparecida Brambila 

Antonio. JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os Professores Doutores: 

Alfredo Pereira de Queiróz Filho, Bianca Carvalho Vieira, Célia Regina de 

Gouveia Souza, Déborah de Oliveira, Emerson Galvani e Jurandyr L. Sanches 

Ross. O Prof. Luis agradeceu a presença de todos os professores e deu início 

a reunião. Solicitou inclusão do seguinte tema no expediente: Informe sobre o 

lançamento da Plataforma Sucupira (Coleta de Dados CAPES)  e na Ordem do 

Dia: Indicação de docente interno e externo à USP para emitir parecer sobre 

pedido de bolsa sanduíche da aluna Gabriela Narcizo de Lima. As inserções 

foram aprovadas. EXPEDIENTE. 1.1 Resultado dos pedidos de bolsas de 
mestrado – Edital de fevereiro de 2014.  O Prof. Luis comunicou que a aluna 

Renata Diniz ficou classificada em primeiro lugar com 42 pontos e o aluno 

Wellington de O. Fernandes em segundo com 39,3. A primeira classificada 

receberá bolsa a partir de abril e o segundo a partir de maio. 1.2 Informe 

sobre o lançamento da Plataforma Sucupira Coleta de Dados – CAPES. O 

Prof. Luis comunicou que a CAPES lançou um novo programa para inserção de 

dados dos programas denominada “Plataforma Sucupira”. Este programa será 

online e contínuo e permitirá a importação também dos Lattes de alunos e 

possibilidade de integração com o sistema Janus. A Profa. Ligia sugeriu que 

seja verificada a possibilidade de o programa convidar algum especialista em 

“currículos Lattes” para realizar uma palestra a todos os professores e alunos 

referente ao preenchimento. A sugestão foi aprovada e a Coordenação irá 

inserir este palestra nos workshops do programa. Foi reforçada pela 

coordenação a necessidade de que todos mantenham seus Lattes atualizados 

para não prejudicar o programa. 2. ORDEM DO DIA. 2.1 Apreciação da ata da 
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reunião do dia 12/03/2014. A referida ata foi aprovada. 2.2 Organização do 

SEPEGE 2014 (definição de um nome para a conferência de abertura). O 

Prof. Luis lembrou que na ultima reunião foi definida a data do SEPEGE que 

será nos dias 23, 24 e 25 de setembro no Anfiteatro. Faltou definir quem faria a 

conferência de abertura. Após discussão foram indicados os nomes dos 

Professores Carlos Augusto de F. Monteiro e Ana Marangoni. 2.3 Nomear 
Comissão para indicação de uma tese e uma dissertação de 2013, para 
publicação na página da FFLCH. O Prof. Luis informou que os professores 

Cleide Rodrigues, Déborah de Oliveira, Emerson Galvani, Sueli Ângelo Furlan, 

Yuri Tavares Rocha encaminharam indicações de teses/dissertação de seus 

orientados e, portanto, não podem fazer parte da Comissão. O Prof. Ailton 

pediu a palavra e indicou a aluna Aline Salim. Em seguida, o Prof. Luis solicitou 

sugestões de nomes para compor esta comissão. A Profa. Sheila se prontificou 

em participar e perguntou quais os critérios utilizados para escolha de uma 

tese/dissertação. O prof. Luis informou que os critérios estão disponíveis na 

página do programa. O prof. Yuri informou que já participou desta comissão e 

que utilizou alguns critérios, que pode passar para a Profa. Sheila, além destes 

critérios que constam na página. Em seguida, o nome do Prof. Tarik foi 

indicado para compor a Comissão e também o da aluna Marina. A Profa. 

Regina pediu a palavra e sugeriu que seja pensada a possibilidade de se criar 

um único critério que seja compatível para os casos de: elaboração de relatório 

de qualificação; projeto de ingresso e escolha de melhor tese/dissertação. O 

assunto foi amplamente debatido e verificou-se que a sugestão é pertinente e 

que será inserida na pauta da próxima reunião, a indicação de uma comissão 

para elaborar uma proposta de critérios que sejam compatíveis para todos 

estes temas. 2.4 Proposta de critérios de credenciamento e 
recredenciamento de orientadores. O prof. Luis passou a palavra ao Prof. 

Yuri, membro da comissão de elaboração dos critérios. O prof. Yuri informou 

que a Comissão verificou os critérios estabelecidos pela CAPES,para 

pontuação da produção intelectual dos docentes para poder adequá-los ao 

nosso programa. Informou que o Prof. Alfredo sugeriu uma pontuação mínima 
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de 300 pontos conseguida por docente, por triênio. Na última avaliação da 

CAPES do triênio 2010-2012, a média de pontuação do programa (com 29 

docentes) foi de 41, sendo que 38% dos docentes fizeram 200 pontos ou 

menos, 62% fizeram 300 pontos ou menos e apenas  nove docentes estavam 

acima da média. Após a fala do prof. Yuri vários professores se manifestaram e 

deram sugestões (Prof. Adilson, Prof. Ailton, Profa. Cleide, Prof. Luis, Profa. 

Regina, Profa. Sheila, Profa. Lígia e Profa. Elisa), as quais foram anotadas pelo 

Prof. Yuri e o assunto será retomado na próxima reunião. Um novo documento 

será encaminhado a todos, contemplando todas as sugestões apontadas nesta 

reunião. Também foi estabelecido que os docentes que tenham mais 

sugestões devem encaminhá-las por escrito ao GT, antes da próxima reunião. 

2.5 Decidir sobre a necessidade de definir critérios para as renovações de 
bolsas e gerenciamento de vagas. O Prof. Luis lembrou que o assunto foi 

inserido na pauta, pois foi sugerido que seja pensado num modelo de relatório 

e adotarmos critérios mais rigorosos para avaliar estes relatórios. Este assunto 

será incorporado na pauta da próxima reunião ao item sobre a nomeação de 

uma comissão para elaborar critérios que sejam compatíveis com: qualificação, 

projeto de ingresso, renovação de bolsa e escolha de melhor tese/dissertação. 

Quanto ao item “gerenciamento de vagas”, o Prof. Luis informou que a 

Coordenação não faz gerenciamento de vagas, mas o próprio orientador. 

Quando necessário, o aluno ingressante pode ficar em “orientação acadêmica”, 

na vaga da coordenação, por no máximo 4 meses. Foi questionado se um 

docente pode ser inserido no Edital de Seleção, mesmo sem ter vagas no 

momento da publicação, mas com a certeza de que terá vagas disponíveis até 

o mês de setembro. A secretária Cida fará consulta à Regina da CPG. 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, 02 de abril de 2014. 

 


