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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

FÍSICA, realizada aos 11 dias do mês de agosto de 2009. Presidência: Prof. Dr. 

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

Pereira de Queiroz Filho, Profa. Dra. Bianca Carvalho Vieira, Profa. Dra. Célia 

Regina de Gouveia Souza; Profa. Dra. Déborah de Oliveira, Prof. Dr. Jorge 

Gustavo da Graça Raffo; Profa. Dra. Regina Araújo de Almeida, Prof. Dr. Ricardo 

Augusto Felício, a representante discente Giovana Luz e a secretária Rosângela 

Fidalgo Garcez. JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os Professores 

Doutores: Lígia Vizeu Barrozo, Luis Antonio Bittar Venturi, Rosely Pacheco Dias 

Ferreira e Yuri Tavares Rocha. 1. EXPEDIENTE. 1.1 Informes sobre o concurso 

de teses e dissertações da ANPEGE. O Prof. Emerson informou ao colegiado 

presente sobre o documento elaborado pela Comissão composta pelos 

Professores Doutores Antonio Carlos Colangelo, Déborah de Oliveira, Sonia 

Maria Furian Dias e Tarik Rezende de Azevedo. A referida comissão decidiu 

indicar os seguintes alunos: Mestrado, Marcos Alexandre Milanesi com a 

dissertação intitulada “Avaliação do efeito orográfico na pluviometria de vertentes 

da Ilha de São Sebastião (Ilha Bela – SP)”, trabalho orientado pelo Prof. Dr. 

Emerson Galvani e Doutorado, Sheila Aparecida Furquim com a tese intitulada 

“Formação de carbonatos e argilo minerais em solos sódicos do Pantanal sul-

mato-grossense”, tese orientada pelo Prof. Dr. José Pereira de Queiroz Neto. A 

Profa. Déborah comentou que foi um trabalho difícil, pois ao todo foram avaliados 

44 (quarenta e quatro teses e dissertações), porém a versão em PDF facilitou a 

leitura dos trabalhos. O Prof. Emerson informou que o ofício com a indicação dos 

dois nomes foi enviado para sede da ANPEGE em Curitiba e aguardaremos a 

divulgação do resultado final. O Prof. Emerson, em nome do programa, agradece 

a comissão pelo trabalho realizado. 1.2. Edital CAPES 11/2009 pró-equipamentos 

- o Prof. Emerson explicou sobre a solicitação encaminhada à Capes através da 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, informou que a aprovação do pedido dependerá 
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da demanda, o valor financeiro da proposta a ser apresentada pela instituição 

será em função do número de programas de pós-graduação e no caso da USP 

que possui 225 programas de pós-graduação o valor da proposta única é de R$ 

3.000.000,00. O Prof. Emerson informou que solicitou 6 computadores para os 

laboratórios e um plotter colorida para impressão de mapas e painéis. Informou 

que no total dos equipamentos totalizaram R$ 43.700,00 (quarenta e três mil e 

setecentos reais). 1.3. Andamento das normas do programa de pós-graduação – 

O Prof. Emerson relatou o histórico do andamento das normas, a primeira versão 

foi enviada em setembro de 2008 após discussão com a reunião do programa e 

após várias idas e vindas, as normas foram reenviadas à Pró-Reitoria após 

pequenos ajustes no texto, no momento estamos aguardando a aprovação final 

para que os novos alunos possam efetuar suas matrículas. O Prof. Emerson 

explicou que há três situações referentes a matricula dos ingressantes: aqueles 

com matrícula sem disciplina serão matriculados automaticamente, aqueles com 

matrícula em disciplina foram orientados, caso as normas não venham a ser 

aprovadas antes do início das disciplinas a frequentarem as aulas e solicitar a 

inclusão posteriormente e aqueles com disciplina fora do programa, foram 

orientados a solicitar na secretaria da pós-graduação uma carta de aceite, 

dizendo que estão aguardando a aprovação das normas e solicitando a matrícula 

na disciplina pretendida. 1.4. Informe sobre o IV SEPEGE (10 e 11 de setembro 

de 2009) – O Prof. Emerson consulta o colegiado presente sobre a data da 

realização do evento, todos concordaram em manter a data proposta. O Prof. 

Emerson informou que já mandou um informe do evento para todos os alunos e 

comentou que talvez os alunos ingressantes não consigam participar do evento 

devido à demora na aprovação das normas. 2) Ordem do Dia – 2.1  Apreciação 

da ata do dia 24/06/2009. Ata aprovada. 2.2. Apreciação do parecer referente ao 

pedido de credenciamento da disciplina FLG-5098 O Mundo Tropical, a ser 

ministrada pelo Prof. Dr. José Bueno Conti. O Prof. Emerson procedeu a leitura 
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do parecer favorável emitido pelos Professores Doutores: Ricardo Augusto Felício 

e Sidneide Manfredini,  o parecer foi aprovado, a disciplina será credenciada no 

sistema Janus e disponível para ser ministrada no primeiro semestre de 2010. 

2.3. Apreciação do parecer referente ao pedido de credenciamento de disciplina 

intitulada “Ambiente e Mudanças Globais” do Prof. Dr. José Eduardo Ventura da 

Universidade Nova de Lisboa (parecer desfavorável).  O Prof. Emerson informou 

que o parecer foi emitido pelos Professores José Bueno Conti, Ricardo Augusto 

Felício e Sidneide Manfredini. O Prof. Emerson comentou que o parecer foi claro 

e é de praxe do Programa aceitar o parecer da comissão designada. O Prof. 

Emerson falou sobre o Edital da Capes enviado aos docentes por e-mail, que 

incentiva a vinda de professores estrangeiros. O Prof. José Ventura será 

comunicado sobre a negação do seu pedido. O Prof. Emerson esclareceu ainda 

que existem outras possibilidades de auxílio a vinda de professores visitantes 

como o CNPq e CAPES, e essas agências não vinculam a vinda do pesquisador 

ao credenciamento de disciplina no programa. 2.4.  Avaliação do Modelo de 

formulário para apresentação de projeto de pesquisa visando concorrer a bolsa 

de Mestrado e Doutorado – Após ampla discussão o formulário foi aprovado da 

seguinte forma: o projeto de pesquisa para concorrer a bolsa de mestrado e 

doutorado deverá conter, no mínimo, os seguintes itens: 1) Objetivo e 

Justificativa; 2) Hipótese (para os casos de doutorado); 3) Embasamento teórico-

conceitual; 4) Metodologia e Técnicas; 5) Resultados esperados; 6) Referências 

Bibliográficas e; 7) Cronograma de atividades. O projeto para seleção no ingresso 

deverá conter, além dos itens anteriores um item denominado de introdução. A 

Profa. Bianca se manifestou no sentido de auxiliar na preparação de um modelo 

pré-definido de formulário onde o candidato/aluno inclua os itens pertinentes ao 

seu projeto de pesquisa dentro de uma formatação pré-definida.  A Profa. Regina 

sugeriu para a apresentação do relatório de qualificação que também sejam 

adotados os itens aprovados para seleção de bolsa. Sugestão aprovada. 2.5. 
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Aprovação do calendário de reuniões do Programa referente ao segundo 

semestre de 2009 – O Prof. Emerson informou que as reuniões foram marcadas 

para terças-feiras, pois seriam os dias de menos conflitos de horários 

(observando as aulas na graduação e na pós-graduação). O calendário foi 

aprovado e será encaminhado por e-mail aos docentes do programa. 2.6. 

Rediscussão sobre normas de ingresso no Mestrado - O Prof. Emerson informou 

sobre um questionamento da Profa. Rosely Pacheco que sugeriu uma 

rediscussão sobre essas normas, porém após esclarecimento referente à adoção 

do inglês como língua única para o ingresso no Mestrado a Profa. Rosely 

concordou com a referida norma. O Prof. Emerson informou que nas novas 

normas do Programa não serão aceitos certificados de outras instituições, por 

exemplo, o TOEFL. 2.7. Continuidade das discussões acerca dos critérios de 

classificação de bolsistas de mestrado e doutorado - A Profa. Bianca sugeriu que 

em cada item do projeto a pontuação fique da seguinte forma: insuficiente (0), 

regular (1), bom (2) e muito bom (3), onde 0, 1, 2 e 3 são os pontos atribuídos em 

cada item. Outras alterações também foram aprovadas e segue anexo a esta ata 

devendo fazer parte desta. O Prof. Emerson Galvani agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu Rosângela Fidalgo 

Garcez,  redigi a presente ata que será discutida e aprovada na próxima reunião 

e assinada pelos presentes. São Paulo, 11 de agosto de 2009.  


