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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
FÍSICA, realizada aos10 dias do mês de agosto de 2010. Presidência: Prof. Dr.
Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi. Comparecimentos: Professores Doutores
Adilson Avansi de Abreu, Alfredo Pereira de Queiroz Filho, Bianca Carvalho Vieira,
Célia Regina de Gouveia Sousa, Cleide Rodrigues, Déborah de Oliveira, Jorge
Gustavo da Graça Raffo, José Bueno Conti, Lígia Vizeu Barrozo, Ricardo Augusto
Felício

e a secretária Maria Aparecida Brambila Antonio JUSTIFICATIVAS:

Justificaram a ausência os Professores Doutores: Maria Elisa Siqueira Silva,
Emerson Galvani e Jurandyr L. Sanches Ross. O Prof. Luis agradeceu a presença
de todos.e deu início à reunião, solicitando inclusão na Ordem do Dia item 2.4 do
seguinte tema: Indicação de docente para emitir parecer referente ao pedido de
recredenciamento do Prof. Dr. Jorge G. Graça Raffo. A referida inclusão foi
aprovada. 1. EXPEDIENTE. 1.1 Informe sobre a portaria conjunta CAPES/CNPq
referente a normas de bolsas. O Prof. Luis leu a mesma que tem o seguinte
conteúdo: Portaria Conjunta CNPq/CAPES numero 1, de 15 de julho de 2010. “
Os bolsistas da CAPES e do CNPq matriculados em Programa de Pós-Graduação
no país poderão receber complementação financeira, proveniente de outras
fontes, desde que se dediquem a atividades relacionadas à sua área de atuação e
de interesse para sua formação acadêmica, científica e tecnológica. É vedada a
acumulação de bolsas provenientes de agências publicas de fomento. Os
referidos bolsistas poderão exercer atividade remunerada, especialmente quando
se tratar de docência como professores nos ensino de qualquer grau. Para
receber complementação financeira ou atuar como docente, o bolsista deve obter
autorização, concedida por seu orientador, devidamente informada à coordenação
do curso ou Programa de Pós-Graduação em que estiver matriculado e registrada
no Cadastro Discente da CAPES. No caso de comprovado desrespeito às
condições estabelecidas na presente portaria, o bolsista será obrigado a devolver
a CAPES ou CNPq os valores recebidos a titulo de bolsa, corrigidos conforme a
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legislação vigente. A concessão prevista nesta Portaria não exime o bolsista de
cumprir com suas obrigações junto ao curso de pós-graduação e à agência de
fomento concedente da bolsa, inclusive quanto ao prazo de vigência da bolsa” .
1.2 Cartas recebidas da Profa. Dra. Magda Adelaide Lombardo e carta do Prof. Dr.
Ricardo Augusto Felício. O professor Luis procedeu a leitura da carta da Profa.
Magda Adelaide na qual está agradecendo ao Programa pela abertura e
discussão do documento enviado em 10 de março de 2010 e em seguida leu a
carta do Prof Ricardo a qual relata os fatos ocorridos em uma conversa informal
de intervalo de aula entre um grupo de alunos e ele. Lamentou o ocorrido e está
“totalmente aberto ao debate com a referida professora, quando poderá
demonstrar sua posição em público, baseando em ciência factual e consolidada e
não rasa e sem fundamento, como alguns insistem em afirmar”. Após a leitura, o
Prof. Luis argumentou que todos os fatos foram devidamente esclarecidos e
sugere que, embora esta discussão demonstrou maturidade do programa, ela
deve ser encerrada. 1.3

Informes sobre membros da Comissão de avaliação

trienal da CAPES. O Prof. Luis informou que os membros totalizam 15 pessoas
que são: Coordenador: Prof. Dr. José Borzacchiello da Silva (UFC). Integrantes da
comissão da trienal anterior: Coordenador adjunto: Prof. Dr. João Lima de Sant
Anna Neto (UNESP), Prof. Dr. Archimedes Peres Filho (Unicamp), Profa. Dra.
Beatriz Ribeiro Soares (UFU), Prof. Dr. Nelson Fernandes (UFRJ), Profa. Dra.
Olga Lucia C. de Freitas Forkowski. Membros que atuam desde o início da trienal
em curso: Prof. Dr. Márcio Pinon de Oliveira (UFF), Prof. Dr. Saint Clair Cordeiro
Trindade Junior (UFPA), Profa. Dra. Sandra Lencioni (USP), Prof. Dr. Antonio
Carlos de Barros Correa (UFPE). Membros que atual na trienal em curso: Profa.
Dra. Helena Copetti Callai (UNIJUI/UFRGS), Prof. Dr. José Flávio Moraes Castro
(PUC/MG). Novos membros indicados para a avaliação trienal: Profa. Celene
Cunha Monteiro A. Barreira (UFG), Prof. José Aldemir de Oliveira ( UFAM), Profa.
Doralice Satyro Maia. Os membros suplentes são: Prof. Glaucio Jose Marafon
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(UERJ), Profa. Nelba A. Penna (UNB) e Prof. Edvard Elias de S. Filho (UEM). O
Prof. Luis informou que as notas ainda não foram divulgadas, pois ainda depende
de uma instância superior da CAPES (CTC). 1.4 Informes da Reunião da
ANPEGE ocorrida na ocasião do Encontro Nacional de Geógrafos – ENG. O
professor Luis fez um breve relato sobre a reunião, cujo teor foi enviado a todos os
docentes, por e-mail. Mereceu destaque o fato de que a ANPEGE voltou a fazer
parte da UGI, pelo custo de U$500/ano. Seguiu-se o relato verbalmente baseado
no Relatório escrito enviado aos professores. 1.5 Informes sobre a vinda do Prof.
Eduardo Salinas Chávez. O Prof. Luis comunicou que o referido Professor virá
ministrar disciplina de 16 de novembro a 12 de dezembro. Haverá aulas no
departamento e também uma atividade no Instituto Florestal. O referido professor
deverá entregar as notas até o dia 10 de dezembro do corrente. 1.6 Informes
sobre a realização de uma aula inaugural aos alunos ingressantes de 2010 a ser
realizada em 31 de agosto. O Prof. Luis informou que a comissão avaliadora da
CAPES sugeriu em sua última visita que o programa fizesse um “encontro de
ambientação” com os alunos e a coordenação entendeu que seria útil este
encontro inicial para passarmos os aspectos formais (obrigações, prazos, verbas,
etc) e acadêmicos (linhas de pesquisa, vínculo das disciplinas e laboratórios a
estas linhas). A “ aula inaugural” como foi chamado este encontro, ocorrerá no dia
31/08 entre 17h30 e 19h30 na sala 10 e será aberta a todos os alunos e
professores do programa. 1.7 A Prof. Bianca comunicou sobre a vinda do Prof.
Michael Crozier da Victoria University of Wellington – Nova Zelândia, que proferirá
palestra intitulada “ Landslide Geomorphology” no dia 08 de setembro às 11h na
sala de Vídeo. 2. Ordem do dia 2.1. Apreciação da ata do dia 06/07/2010, o
colegiado presente aprovou a referida ata. Com relação às assinaturas, levantouse a dúvida de quem assinaria as mesmas: os presentes na data de aprovação ou
os que estiveram presentes quando a reunião ocorreu. A referida questão será
discutida na próxima reunião do programa. 2.2. Parecer emitido pelo Prof. Jorge
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Gustavo da Graça Raffo referente ao pedido de seu ex-aluno Rodrigo Vellardo
Guimarães para que sua tese seja defendida. O Prof. Jorge Raffo fez um relato
de toda a trajetória do aluno desde seu ingresso no doutorado e informou que não
autorizou o referido aluno a depositar a tese pelos seguintes motivos: 1) O
trabalho entregue na secretaria de pós-graduação como relatório de Tese de
Doutoramento, não possui a consistência conceitual nem a documentação técnica
probatória mínima necessária para ser avaliado como trabalho científico; 2)
entrega do relatório na secretaria sem a leitura e autorização prévia do orientador,
constitui um descumprimento do procedimento estabelecido no programa de pósgraduação de Geografia Física; 3) Por outro lado, o aluno quebrou

o acordo

verbal realizado com todos os integrantes da banca do exame de qualificação ao
não enviar dentro do prazo nem fora dele, o projeto re-estruturado como tinha sido
acordado e 4) A entrega do relatório no final do prazo, tanto para o exame de
qualificação como para a defesa são um procedimento incorreto já que não
permitem efetuar uma leitura cuidadosa por parte do orientador. Após a
explanação do Professor Raffo decidiu-se nomear um docente para elaborar um
relato a fim de instruir a CCP, na próxima reunião de setembro, no que se refere à
recusa do prof. Jorge G,. da Graça Raffo, frente ao recurso apresentado pelo
referido aluno. O docente nomeado foi o Prof. Alfredo P. de Queiroz Filho. 2.3
Homologações das qualificações dos seguintes alunos: Josildo Severino de
Oliveira, Rosana Dias Aranha, Aline Alves Bittencourrt, Gerson de Freitas Junior e
Fernanda Etsumi Hobo. As referidas atas foram homologadas. 2.4 Indicação de
docente para emitir parecer referente ao pedido de recredenciamento do Prof. Dr.
Jorge Gustavo da Graça Raffo. Após discussão foi sugerido o nome da Profa.
Ligia Vizeu Barrozo. O referido nome foi aprovado. O Prof. Luis agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a reunião, às 12h50min. E, para constar,
Maria Aparecida Brambila Antonio, redigi a presente ata que será discutida e
aprovada na próxima reunião. São Paulo, 10 de agosto de 2010.
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