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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

FÍSICA, realizada aos 30 dias do mês de agosto de 2007. 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. Déborah de 

Oliveira, Prof. Dr. Jorge G. da Graça Raffo, Prof. Dr. Jurandyr L. S. Ross, Profa. 

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

Eliza S. Silva, Profa. Dra. Rosely P. Dias Ferreira, Profa. Dra. Sonia Maria Furian 

Dias, Profa. Dra. Sueli Ângelo Furlan, Prof. Dr. Tarik Rezende de Azevedo, os 

representantes discentes Jorge Sleiman, Roberto José Hezer Moreira Vervloet e a 

secretária Maria Aparecida Brambila. JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência 

dos Professores Doutores: Cleide Rodrigues, Lylian Coltrinari e Regina Araújo de 

Almeida.  1. EXPEDIENTE. 1.1 Sobre a participação de convidados externos a 

bancas de avaliação de dissertações e teses. O Prof. Emerson esclareceu que a 

norma que restringia a participação de docentes de Estados Limítrofes foi extinta, 

pois ela existia, quando  as passagens eram pagas com verba da Faculdade. A 

partir de 2003, passaram a ser pagas com verba PROAP, que não tem esta 

restrição. No entanto, pediu bom senso dos colegas, no sentido de não 

convidarem muitos professores de outros estados, para reduzir os custos com 

passagens e maximizar a  verba PROAP, que tem sido reduzida a cada ano. 

Lembrou que os professores externos, devem ser externos à Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, portanto há possibilidade de convidar 

professores do Instituto de Geociências da USP, da PUC, da FAU -USP, da 

UNIFIEO entre outros. 1.2) Sobre as normas e procedimentos de trancamento e 

destrancamento de matrícula ( portaria GR nº 3740, de 29 de março de 2007). O 

prof. Emerson informou que na referida portaria determina que o aluno da 

Universidade de São Paulo que necessitar e afastamento das atividades 

acadêmicas, para efeito de trancamento ou destrancamento de matrícula, 

dispensas prolongadas ou casos afins, será avaliado, no campus da Capital, pelo 
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Hospital Universitário e, nos campi do interior pela Unidade Básica de Saúde – 

UBAS. Esta Portaria é do Gabinete do Reitor. 1.3. Sobre a necessidade de 

assinatura do Coordenador do curso no formulário de sugestão de banca de 

examinadora de dissertação e tese quando se  fizer necessário a compra de 

passagem aérea para os avaliadores externos. O Prof. Emerson esclareceu que 

este procedimento, visa apenas a rapidez na compra de passagem aérea. Caso o 

referido formulário,  seja enviado sem a assinatura do Coordenador, a Faculdade 

o devolverá, e com isso a passagem será comprada sem antecedência, ficando 

assim mais cara. 1.4 Sobre a entrega do exemplar revisado para biblioteca após a 

defesa.  O Prof. Emerson esclareceu que agora os alunos podem trocar  os 

exemplares, de capa dura, após a defesa, se houver correções a fazer, para 

posterior envio a Biblioteca da Faculdade. 1.5 Sobre a página do Programa de 

Pós – Graduação em Geografia Física (www.geografia.fflch.usp/). O Prof. 

Emerson informou que esta página está em fase de implementação, e que  a 

proposta é inserir normas/resoluções, sobre a pós – graduação, que chegam a 

todo instante, atas das reuniões, normas sobre verba PROAP, normas para 

elaboração de teses, etc. O Prof. Luis Venturi, complementou dizendo que haverá 

também a  possibilidade dos professores inserirem suas publicações, bem como 

programa de disciplinas de Pós – Graduação. 1.6  Convocação da reunião da 

ANPEGE. O Prof. Emerson informa que a referida reunião será de 24 a 28/09/07, 

em Niterói – Rio de Janeiro. Nesta reunião, são discutidas as notas dadas pela 

CAPES, para o triênio, a todos os programas de Geografia, pois até a data desta 

reunião já saberemos as notas atribuídas pela CAPES, do triênio 2004/2006. 

Informou, ainda, que todos os anos, os Programas de Geografia do Brasil, pagam 

uma anuidade de R$750,00, pagos com verba PROAP. Esclareceu que a referida 

entidade nos representa na CAPES.  Informou que  o Programa tem que indicar 3 

delegados, para a referida reunião. Nos anos anteriores, foram o coordenador e 
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vice e mais um docente do programa, de preferência que já esteja com 

compromisso de participar da mesma. O docente interessado, deverá avisar ao 

coordenador do programa. 1.7 Edital MCT/CNPq 15/2007 – Universal (prazo de 

envio das propostas 27 de setembro de 2007). O objetivo deste Edital é o de 

apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, mediante o 

financiamento a projetos em todas as áreas do conhecimento. Qualquer professor 

doutor pode se inscrever. Caso seja contemplado, a Pró - Reitoria de Pesquisa da 

USP,  libera 10% a mais do valor captado pelo docente junto ao CNPq. O teto 

máximo, concedido por esta  Pró-Reitoria  é de R$ 3.000,00 por ano. O Prof. 

Emerson Galvani informou, também sobre outro Edital CNPq/CAPES, que tem 

como objetivo dar apoio financeiro para editoração e publicação de periódicos, 

como por exemplo, GEOUSP e Revista do Departamento.  O prof. Emerson 

Galvani comunicou que a CAPES ratificou o valor das diárias de hospedagem 

para R$ 110,00 por dia, e no máximo R$ 330,00 por evento. 1.8 . O Prof. 

Emerson Galvani informou que a Comissão Avaliadora da Capes, solicitou que o 

Programa enviasse novamente toda a produção internacional do triênio 2004-

2006, em formato de texto. No documento enviado constou todas as publicações 

da Geousp, pois é uma publicação internacional, além  das publicações em 

eventos com caráter internacional, bem como todas as publicações em periódicos 

internacionais, informada pelos docentes. Esclareceu que um dos critérios que a 

CAPES exige para passar para nota 6 é de que o Programa tenha, no mínimo, 

50% dos docentes com produção bibliográfica internacional e conceito “bom”em 

todos os itens no triênio.  Informou, ainda, que há uma iniciativa do Comitê de 

Avaliação da CAPES, da área de Geografia, que criou o Qualis Livros. Esta 

iniciativa facilitará a avaliação, no sentido de ter peso diferente, para livros 

diferentes. Teve uma aceitação muito boa. Sugere que os professores guardem, 

pelo menos, três exemplares de livro onde tiver trabalho publicado , pois será 
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solicitado novamente daqui a três anos.  2. ORDEM DO DIA. 2.1  Apreciação 

do parecer emitido pelo Prof. Dr. Alfredo Pereira de Queiroz Neto, referente ao 

pedido de recredenciamento para orientar mestrado e doutorado, interessando ao 

Prof. Dr. Ailton Luchiari. O Prof. Emerson Galvani lembrou que a cada cinco anos, 

devemos renovar solicitação de credenciamento para orientar mestrado e 

doutorado e, em seguida, procedeu à leitura do parecer. O parecer é favorável e 

em seguida solicitou a manifestação dos professores. Não havendo manifestação 

contrária, o referido parecer foi aprovado. 2.2 Apreciação do parecer para 

recredenciamento da Profa. Dra. Regina Araújo de Almeida emitido pelo Prof. Dr. 

Ailton Luchiari para orientar em nível de mestrado e doutorado. O Prof. Emerson 

Galvani procedeu à leitura do parecer. O parecer é favorável e em seguida 

solicitou a manifestação dos professores. Não havendo manifestação contrária, o 

referido parecer foi aprovado. 2.3 Apreciação do parecer para orientar em nível de 

doutorado do Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi emitido pela Profa. Dra. Déborah 

de Oliveira. O Prof. Emerson Galvani procedeu à leitura do parecer. O parecer é 

favorável e em seguida solicitou a manifestação dos professores. Não havendo 

manifestação contrária, o referido parecer foi aprovado. 2.4 Definição da banca 

para realização do exame de qualificação em nível de doutorado do aluno Jorge 

José Araújo da Silva, orientando do prof. Dr. Andréas Áttila de W. Miklos. O Prof. 

Emerson Galvani informou que o Prof. Andréas Áttila  está afastado por motivos 

de saúde, com previsão de retorno em outubro. Enviou vários e-mails a ele para 

definir os membros e para saber se iria participar das bancas, mas não obteve 

retorno. Dessa forma, decidiu colocar em reunião para não prejudicar o aluno. 

Informou que o Coordenador não precisa, necessariamente, ser o Presidente da 

banca. Informou, ainda, que o referido aluno sugeriu os seguintes nomes: Profa. 

Dra. Sueli Ângelo Furlan, Prof. Dr. Yuri Tavares Rocha e Profa. Cleide Rodrigues, 

para titulares e para suplentes: prof. Dr. Ailton Luchiari e Jurandyr L. Sanches 
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Ross. Após discussão a referida banca foi aprovada, tendo sido indicado a Profa. 

Cleide Rodrigues para presidi-la. 2.5. Definição da banca para realização do 

exame de qualificação em nível de doutorado da aluna Cleire Lima da Costa 

Falcão, orientanda do Prof. Andréas Áttila de W. Miklos. Após discussão foram 

indicados os seguintes professores, também sugeridos pela aluna: Prof. Dr. 

Jurandyr L. Sanches Ross, Profa. Dra. Sidneide Manfredini e Prof. Dr. José Bueno 

Conti, para titulares e para suplentes os professores doutores: Adilson Avansi de 

Abreu e Luiz Antonio Bittar Venturi. Definiu-se que a mesma será presidida pelo 

Prof. Dr. Jurandyr L. Sanches Ross. 2.6 Confirmação da banca para realização do 

exame de qualificação em nível de doutorado da aluna Ana Christina Wigneron 

Gimenes, orientada do Prof. Andréas Áttila de W. Miklos. O Prof. Emerson 

informou  que a referida aluna já realizou um exame de qualificação, sob a 

Presidência do prof. Ailton Luchiari e com os Professores Rosely Pacheco Dias 

Ferreira e José Pereira de Queiroz Neto, tendo sido reprovada. Após discussão 

decidiu-se que a banca permanecerá a mesma, inclusive os suplentes: Profa. Dra. 

Déborah de Oliveira e Cleide Rodrigues. 2.7 Sobre a obrigatoriedade de vincular a 

entrega de um trabalho científico em conjunto com o definitivo da dissertação ou 

tese. O Prof. Emerson informou que consultou a Comissão de Pós – Graduação, 

para saber como pode ser normatizado. Existem dois caminhos: pedir ao aluno 

para entregar artigo submetido a publicação, no ato da entrega dos exemplares da 

tese/dissertação, diretamente na CPG. Para isso devemos enviar um documento, 

solicitando a inclusão deste item, na relação dos documentos solicitados na 

entrega dos exemplares. O outro caminho, seria controlarmos no âmbito do 

programa. Informou, ainda, que recebeu informações do Prof. Archimedes 

(Unicamp), de que, praticamente, todos os programas de Geografia , adotam este 

sistema. Após os informes, o assunto foi amplamente debatido, porém não houve 

consenso nas propostas, principalmente, em como normatizar. O assunto será 
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retomado em outra reunião convocada apenas para debater o referido assunto. 

2.8 Inclusão dos novos professores credenciados no programa nos respectivos 

laboratórios. O Prof. Emerson divulgou a  listagem de todos os laboratórios com 

seus respectivos membros, e perguntou se permanecerá da mesma forma. Todos 

concordaram. Informou que existe uma demanda dos alunos da Profa. Magda 

Lombardo, e a mesma não estão inserida em nenhum laboratório. Após discussão 

a Profa. Magda foi inserida no Laboratório de Sensoriamento Remoto. A Profa. 

Sueli Ângelo se manifestou dizendo que ficará apenas no laboratório de 

Climatologia e Biogeografia, pois não tem mais orientandos com projetos sobre 

educação, que freqüentam o LEMADI.  A Profa. Déborah foi inserida nos 

laboratórios de Pedologia e Sensoriamento Remoto. O Prof. Emerson propôs que 

o Laboratório de Cartografia seja contato como do Programa de Geografia Física, 

pois tem mais professores deste programa do que de Geografia Humana. 

Aprovado. 2.9 Distribuição dos recursos PROAP 2007. O Prof.  Emerson informou 

que o Programa receberá um montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em 

doze parcelas de R$ 3.333.34 ( três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e 

quatro centavos) para gastar até fevereiro de 2008. Deste montante, R$ 7.800,00 

já está comprometido com a GEOUSP, R$ 750,00 para anuidade da ANPEGE e o 

restante para bancas e também para os auxílio  dissertação e tese dos alunos ( 

caso seja decidido nesta reunião que manteremos este auxílio) . Nos anos 

anteriores, no final do ano, sobrou verba que foram distribuídas para os 

laboratórios. A verba PROAP reservada aos laboratórios é de R$16.500,00, que 

divididos pelos docentes dos Laboratórios, deu um valor de R$ 660,00 por 

docente/orientandos. O laboratório pode decidir como será gasta esta verba, 

obedecendo às normas do PROAP. Aprovado.  A distribuição das verbas será 

colocada nos escaninhos dos coordenadores dos laboratórios.  2.10. Apreciação 

do pedido de reembolso do aluno Marcos Barros de Souza, referente aos gastos 
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efetuados com sua participação no XII Simpósio Brasileiro de Geografia Física. O 

Prof. Emerson informou que trouxe este assunto para reunião, pois ficou acordado 

na última reunião do programa que, todos os alunos que tiverem pedidos de 

auxílio a eventos negados, de órgão superiores, o programa avaliará cada caso. 

Em seguida, o assunto foi debatido e decidiu-se que o aluno receberá R$ 330,00, 

que sairá da verba do Lab. de Climatologia e Biogeografia. 2.11 Outros. O Prof. 

Emerson informa que recebeu um pedido da Secretaria de Pós – Graduação, no 

sentido de que, retire de suas funções, a tarefa de agendar exames de 

qualificações dos alunos. Em seguida, fez a leitura do documento elaborado pela 

referida secretaria, o qual relata o grande volume  de tarefas da mesma, em 

função do aumento de docentes/alunos, nos últimos 3 anos e também de novas 

tarefas que lhes foram passadas, pela Comissão de Pós – Graduação da 

Faculdade, dentre outros. Após a leitura, solicitou a manifestação dos presentes. 

Após discussão, o referido pedido foi 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, 30 de agosto de 

2007.. 

 

OBS: o original desta ata, encontra-se assinado e arquivado na Secretaria de Pós – 
Graduação do Dep. de Geografia. 


