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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
FÍSICA, realizada aos cinco dias do mês de agosto de 2015. Presidência: Profa. Dra.
Ligia Vizeu Barrozo. Comparecimentos: Professores Doutores: Ailton Luchiari,
Alfredo Pereira de Queiróz Filho, Emerson Galvani, Jurandyr L. Sanches Ross, Maria
Elisa Siqueira Silva e

Regina Araújo de Almeida, a representante discente Aline

Franco Diniz, a pós-doutoranda Grace Bungestab Alves e a secretária Maria
Aparecida Brambila Antonio.

JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os

Professores Doutores Célia Regina de Gouveia Souza e Luis Antonio Bittar Venturi 1.
EXPEDIENTE.. 1.1 A Profa. Ligia fez um breve relato sobre o Seminário de
Acompanhamento do Meio, realizado na CAPES, com todos os programas de pósgraduação, nos dias 03 e 04 de agosto. Informou que os critérios de avaliação não
sofrerão mudanças e que não haverá mais “visita” das comissões aos programas. A
CAPES fará a revisão do qualis periódico em 2016. Sobre o corte de verbas, o
Presidente da CAPES Carlos Nobre informou que o corte, no geral, foi de 7, 63% e
que as bolsas foram preservadas. Os programas deverão receber 25% em setembro
com perspectiva de receber outra parcela até dezembro. A CAPES comunicou que em
agosto, o Sucupira será aberto para as correções de 2014. Com relação aos projetos
e às linhas, muitos deles estão sem vínculo com nenhuma produção ou trabalho de
conclusão, o que é muito ruim para o programa, perante a avaliação. Fará uma
conferência de todos e enviará por email para que confirmem se o projeto ainda está
ativo. No item “proposta do programa” está faltando ressaltar qual é o diferencial do
curso, enfatizar os aspectos positivos e definir o que o programa deseja para

o

futuro. 2. ORDEM DO DIA. 2.1 Apreciação da ata da reunião de 14/07/2015. A
referida ata foi aprovada. 2.2 Pedido de mais 60 dias de prorrogação interessando
à aluna Waldirene Ribeiro do Carmo, orientanda da Profa. Regina Araujo de
Almeida. A Profa. Ligia passou a palavra para a Profa. Regina que fez um breve
relato sobre a situação da referida aluna e que a mesma precisa realmente de mais 60
dias pois, caso contrário, irá desistir do curso. Após as explicações da Profa. Regina
o colegiado aprovou a solicitação, e tendo em vista o prazo de depósito da aluna, o
Prof. Alfredo foi indicado para emitir o parecer, que será encaminhado ad referendum
da CCP, para que haja tempo hábil de ser apreciado na reunião da CPG de agosto.
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2.3 Definição sobre prazo final de cancelamentos de bolsas de mestrado e
doutorado – CAPES e CNPq e ajustes nos critérios de bolsas para ingressantes.
A Profa. Ligia passou a palavra ao Prof. Emerson que lembrou que foi decidido em
CCP há muitos anos atrás de que os alunos que solicitam prorrogação, o
cancelamento da bolsa deve ocorrer até outubro, que seria o tempo regulamentar,
caso não tivesse solicitado prorrogação. Esta medida foi tomada devido a grande
demanda de alunos em filas de espera, que existia na época. Após a fala do Prof.
Emerson o assunto foi amplamente debatido e decidiu-se que os alunos bolsistas que
solicitarem prorrogação de prazo terão sua bolsa cancelada até outubro ou, caso
defenda antes, será cancelada um dia após a defesa. Para os que não solicitarem
prorrogação, continuará a ser cancelada um dia após a defesa. Com relação aos
ajustes nos critérios de bolsas, no quesito da bibliografia (resultados parciais obtidos),
o mesmo não se aplica aos ingressantes. O prof. Emerson informou que quando fez
parte da ultima avaliação em 2014, resolveram este quesito atribuindo nota 3 para
todos os ingressantes. Após a fala do prof. Emerson o assunto foi amplamente
debatido e decidiu-se que este item deveria corresponder à nota 3 para todos os
candidatos às bolsas, já que os ingressantes e outros alunos de anos anteriores que
ainda não tivessem passado por exame de qualificação dificilmente teriam como
apresentar resultados. 2.4 Indicar docentes para compor comissão de bolsas de
mestrado e doutorado. A Profa. Ligia informou que foram recebidas 15 inscrições,
sendo 5 de mestrado e 10 de doutorado.. Para o mestrado já temos 3 cotas
disponíveis de imediato e mais 05 a liberar até outubro. Para o doutorado temos 01
bolsa disponível e mais 07 a liberar até outubro. Após os informes foram designados
os docentes a seguir que não têm alunos inscritos: Prof. Dr. Ailton Luchiari, Yuri
Tavares Rocha, Profa. Dra. Sheila Ap. Correia Furquim e Profa. Dra. Célia Regina de
Gouveia Souza (suplente) e a aluna Aline Franco Diniz. 2.5 Correção do item XI.1.3
do Regulamento do Programa, referente ao recredenciamento de orientadores
do programa (enviado equivocadamente quando do envio para as instâncias
superiores). A Profa. Ligia esclareceu que o referido item informa, equivocadamente
que para o recredenciamento também será necessário comprovar coordenação e/ ou
participação em projetos de pesquisa financiados por agências de fomento à pesquisa
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públicas ou privadas, quando já definimos que este critério só será utilizado quando
do primeiro credenciamento. Foi um equívoco cometido pela Coordenação ao
encaminhar as normas e precisamos corrigir. Após os esclarecimentos foi aprovado o
encaminhamento do pedido de correção do regulamento. 2.6 Parecer emitido pelo
Prof. Dr. Yuri Tavares Rocha referente ao pedido de co-orientação interessando
à aluna Viviane Coelho Buchianeri. A Profa. Ligia fez a leitura do parecer que foi
favorável e em seguida o mesmo foi aprovado. 2.7 Homologação das atas de
qualificação dos alunos Rafael Gregoleti Alves dos Santos e Alexandre Vastella
Ferreira de Melo. As referidas atas foram homologadas. 2.8 Discussão sobre Edital
de Seleção para 2016. A Profa. Ligia fez um breve relato das sugestões recebidas
por email e na ultima CCP, a seguir transcritas: repensar o numero de vagas (o Prof.
Emerson propôs aumentar para 8, pois a quantidade de 6 tem limitado as entradas);
verificar possibilidade de constar no edital o numero de vagas como e/ ou, por
exemplo (no caso de o professor só dispor de apenas 1 vaga poderia definir de acordo
com as inscrições a vaga para mestrado ou para doutorado); No Edital anterior
constou 4 fases, mas de acordo com o regulamento, são apenas 3 fases (adequar o
calendário); inserir no calendário um dia para recursos; divulgar os textos de
proficiência, entre os docentes, com antecedência de um mês; padronizar prova de
proficiência (definir caractere, espaçamento, numero de páginas); No Edital deverá
constar que o projeto deverá ser original. Após os informes, foi definido que será
convocada outra reunião para dar continuidade ao assunto, pois o quorum está
insuficiente para tomar decisões. 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, 05 de agosto de 2015.

