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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

FÍSICA, realizada aos dezenove dias do mês de agosto de 2008. Presidência: 

Prof. Dr. Emerson Galvani. Comparecimentos: Prof. Dr. Ailton Luchiari, Prof. Dr. 

Alfredo Pereira de Queiroz Filho, Prof. Dr. Antonio Carlos Colangelo, Profa. Dra. 

Déborah de Oliveira, Prof. Dr. José Bueno Conti, Profa. Dra. Ligia Vizeu Barrozo, 

Prof. Dr. Luís Antonio Bittar Venturi, Profa. Dra. Maria Elisa Siqueira Silva, Profa. 

Dra. Regina Araújo de Almeida e Profa. Dra. Rosely Pacheco Dias Ferreira, o 

representante discente Jorge Sleiman e a secretária Rosângela Fidalgo Garcez. 

JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os Professores Doutores: Cleide 

Rodrigues, Prof. Dr. Jurandyr L. Sanches Ross, Sueli Ângelo Furlan, Adilson 

Avansi de Abreu e Yuri Tavares Rocha. 1. EXPEDIENTE. 1.1. Informes sobre o 

Edital FAPESP Pro Clima – Programa FAPESP de Pesquisa em Mudanças 

Globais. O Prof. Emerson leu a programação do evento, que será realizado em 28 

de agosto do corrente ano e comentou que será na mesma data de dois eventos 

importantes na área de Climatologia (Congresso Brasileiro de Meteorologia que 

ocorrerá em São Paulo, SP e Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica que 

ocorrerá no Alto Caparaó, MG) 1.2. Informe sobre o Programa de Becas CLACSO 

– ASDI de Promoción de la investigación social. Comunicou que neste Programa o 

aluno pode pleitear bolsas de Mestrado e Doutorado diretamente para a CLACSO. 

Antes de dar início aos assuntos da Ordem do Dia, o Prof. Emerson agradeceu a 

todos em nome do Programa que colaboraram com a presença do Prof. Dr. 

Eduardo Salinas, enfatizando que a vinda dele foi muito produtiva para todos 

aqueles que participaram e agradeceu especialmente ao Prof. Dr. Reinaldo P. P 

Machado do Programa de Geografia Humana. O Prof. Luís Bittar informou que o 

Prof. Eduardo Salinas deixou um material bibliográfico para o Programa, arquivos 

de teses, compêndios, etc. e o Prof. Emerson comunicou que este material estará 

disponível no computador do Laboratório de Climatologia e se houver interesse de 

algum docente visitar a Universidade de Havana, o Prof. Eduardo Salinas estará à 
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disposição para realizar os tramites necessários. O Prof. Emerson informou sobre 

a conferência do Prof. Andrew Goudie da Universidade de Oxford e comentou que 

foi bem produtiva e com um público razoável. O Prof. Emerson comunicou que 

foram acrescidos vários itens na ordem do dia, devido a alteração da data da 

reunião. 2) ORDEM DO DIA. 2.1 Apreciação da ata da reunião de 08/07.2008. A 

referida ata foi posta em votação e aprovada. 2.2 Parecer emitido pelo Prof. Dr. 

Adilson Avansi de Abreu, referente ao pedido de recredenciamento para orientar 

em nível de mestrado e doutorado, solicitado pelo Prof. Dr. Jurandyr Luciano 

Sanches Ross. O Prof. Emerson leu o referido parecer e logo em seguida o 

mesmo foi discutido e aprovado e seguirá para apreciação do Conselho 

Departamental. 2.3 Parecer emitido pelo Prof. Dr. Adilson Avansi de Abreu, 

referente ao pedido de recredenciamento para orientar em nível de mestrado e 

doutorado, solicitado pelo Prof. Dr. Antonio Carlos Colângelo. O Prof. Emerson leu 

o referido parecer e logo em seguida o mesmo foi discutido e aprovado e seguirá 

para apreciação do Conselho Departamental. 2.4. Pedido de co-orientação da 

aluna Ana Claudia Carfan. O Prof. Emerson leu o parecer emitido pelo Prof. Dr. 

Jorge Gustavo da G. Raffo e logo em seguida, o mesmo foi discutido e aprovado 

com a seguinte ressalva, que se acrescente no parecer um parágrafo justificando 

a pertinência do pedido do professor interessado na co-orientação da aluna com o 

projeto da tese. 2.5. Pedido de credenciamento do Prof. Dr. Ricardo Augusto 

Felício para orientar em nível de Mestrado. O Prof. Emerson mencionou o fato de 

o referido professor solicitar credenciamento apenas para orientar e solicitou 

sugestões ao colegiado presente. O Prof. Ailton lembrou que é usual no Programa 

o docente solicitar o credenciamento para ministrar disciplina e orientar. Após 

discussão o Prof. Emerson sugeriu que antes da aprovação do pedido, deverá 

conversar com o Prof. Ricardo explicando a tramitação da burocracia de 

credenciamento e informar que o docente pode credenciar a disciplina e ministrá-

la posteriormente. 2.6 Parecer emitido pelo Prof. Dr. Jurandyr Luciano Sanches 
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Ross, referente ao pedido de recredenciamento para orientar em nível de 

mestrado e doutorado, solicitado pela Profa. Dra. Maria Elena Ramos Simielli. O 

Prof. Emerson leu o referido parecer e logo em seguida o mesmo foi discutido e 

aprovado, porém, o Prof. Jurandyr deverá fazer pequenas correções sugeridas 

pela Profa. Déborah, após correções o pedido seguirá para apreciação do 

Conselho Departamental.  2.7. Auxílio a participação em Evento, solicitado pelo 

aluno Sandro Francisco Detoni – Evento VII SINAGEO e II Encontro Latino-

Americano de geomorfologia: Dinâmica e Diversidade de Paisagens. O Prof. 

Emerson analisou a documentação e as despesas e informou que o referido aluno 

não fez o pedido em outras instâncias superiores, pois o pedido foi negado devido 

ao fato do mesmo ter usufruído da verba da pró-reitoria no ano passado. O Prof. 

Emerson leu a carta do orientador, Prof. Yuri T. Rocha, que se propôs a custear 

metade dos 630,00 (seiscentos e trinta reais), disponibilizando metade da parte da 

cota dele do Laboratório de Climatologia, o Prof. Yuri sugeriu na carta que o 

restante do montante fosse pago pela verba PROAP. O Prof. Emerson consultou o 

colegiado presente que aprovou a solicitação. O Prof. Emerson informou que o 

assunto será encaminhado para o setor competente para análise e pagamento de 

até 315,00 (trezentos e quinze reais). 2.8. Encontro em homenagem ao 

Centenário de Nascimento de Pierre Monbeig – o Prof. Emerson comunicou que 

foi solicitado pela Comissão Organizadora do Encontro a possibilidade do 

Programa colaborar com o Evento. O Prof. Emerson leu a programação do evento, 

ressaltando a participação de alguns professores do Programa nas mesas-

redondas. O Prof. afirmou que  o Programa irá apoiar o evento e disse que já esta 

sendo encaminhado solicitações de verbas para as agências de fomento. O Prof. 

Luís concordou com o apoio do programa e ressaltou a importância da 

participação dos alunos no evento. O Prof. Emerson relembrou do pedido de 

credenciamento da Profa. Ana Monteiro, uma das convidadas para o Encontro, e 

informou que a profa. Ana Monteiro  está reformulando o pedido. O Prof. Emerson 
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sugeriu que além da participação no Encontro que a Profa. Ana Monteiro fosse 

convidada para outras atividades dentro do Programa. A Profa. Rosely Pacheco 

perguntou sobre a disponibilidade de verbas para esse apoio. O Prof. Emerson 

informou que o Programa de Geografia Humana custeará duas passagens de 

professores visitantes internacionais e caso o evento tenha deficiência 

orçamentária, o Programa de Geografia Física, apresentará a proposta de pagar a 

vinda da Profa. Ana Monteiro. O Prof. Luís sugeriu que a Profa. Ana Monteiro 

participe de bancas e mais atividades para que se consigam mais verbas. O Prof. 

Emerson enfatizou a homenagem ao Prof. Queiroz dentro da Programação do 

Encontro e a entrega do Prêmio Capes de Tese para o aluno Sérgio Adas da 

Geografia Humana e Kátia Canil da Geografia Física. 2.9. Outros – Linhas de 

Pesquisas – O Prof. Luís falou sobre as Linhas de Pesquisa disponíveis no site do 

DG, sugeriu que cada professor faça uma análise das linhas de pesquisa para ver 

se está correto, e também incluir se for o caso ou excluir as linhas de pesquisa 

que não existam mais. O Prof. Emerson falou sobre o catálogo da Pós-Graduação, 

dizendo que as Linhas de Pesquisas deverão ser apresentadas em três idiomas: 

português, espanhol e inglês e que essa providência já está sendo feito e as linhas 

serão encaminhadas da forma que se encontram, por não haver mais tempo hábil. 

O Prof. Luís ressaltou que deveria ser identificado o que é linha de pesquisa e o 

que é projeto. O Prof. Emerson informou que as modificações deverão ser feitas 

antes do início do relatório CAPES. O Prof. Luís sugeriu uma reunião para tratar 

somente deste assunto. O Prof. Emerson consultou o colegiado presente e foi 

sugerido que antes da reunião, o encaminhamento de uma consulta aos docentes 

solicitando que eles se manifestem incluindo ou excluindo as linhas de pesquisa e 

seus projetos, todos aprovaram que o assunto seja amplamente discutido na 

próxima reunião de área. O Prof. Emerson Galvani agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu Rosângela Fidalgo 
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Garcez, redigi a presente ata que será discutida e aprovada na próxima reunião e 

assinada pelos presentes. São Paulo, dezenove de agosto de 2008. 


