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1. ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM

GEOGRAFIA FÍSICA, realizada aos 18 dias do mês de dezembro de 2007.

Presidência: Prof. Dr. Emerson Galvani. Comparecimentos: Prof. Dr.

Ailton Luchiari, Profa. Dra. Bianca Carvalho Vieira, Prof. Dr. Jorge G. da

Graça Raffo, Prof. Dr. José Bueno Conti, Prof. Dr. Jurandyr L. Sanches

Ross, Profa. Dra. Lígia Vizeu Barroso, Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi,

Profa. Dra. Maria Elisa Siqueira Silva, Profa. Dra. Rosely P. Dias Ferreira, o

representante discente Jorge Sleiman e a secretária Maria Aparecida

Brambila. JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os Professores

Doutores Adilson Avansi de Abreu, Alfredo Pereira de Queiroz Filho, Profa.

Dra. Déborah de Oliveira, Regina Araujo de Almeida, Tarik Rezende de

Azevedo e Yuri Tavares Rocha .  1. EXPEDIENTE. 1.1 Informe sobre

reembolso de despesas para pós-graduandos. O Prof. Emerson informou

que recebeu alguns pedidos para reembolsos dos seguintes alunos:

Claudinei Lopez, orientando da Profa. Cleide Rodrigues, para participar de

um Simpósio Brasileiro Desastres Naturais, de 09 a 13/12/07; da aluna

Maria Lucia Cereda Gomide, orientanda da Profa. Sueli Angelo Furlan, que

solicita auxilio para custear despesas com tradução língua indígena. Estes

dois alunos pediram auxilio antecipado, e foram informados de que não é

possível, pois com a verba PROAP, somente são aceitos reembolsos,

mediante os comprovantes dos gastos efetuados e da disponibilidade de

recursos da cota docente. Recebeu também um pedido de reembolso, via

sedex, do aluno Gilson Campos Ferreira da Cruz, orientando da Profa.

Magda Lombardo, referente a sua participação no “II Seminário Nacional de

Regeneração Ambiental de Cidades – águas urbanas II”. No pedido do

aluno não consta o aval da Profa. Magda. Enviará um e-mail à referida

Professora, para verificar se a mesma autoriza debitar de sua verba do

Laboratório, a quantia de R$ 462,00. 1.2 Informes da Comissão do PAE da
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FFLCH. O Prof. Emerson comunicou que recebeu um documento da

Comissão do PAE da FFLCH, assinado pela Profa. Maria Augusta da Costa

Vieira, informando que o PAE preconiza duas etapas de desenvolviemtno: a

primeira delas é a Preparação Pedagógica e a segunda, o Estágio

Supervisionado. No âmbito da FFLCH, no entanto, o PAE não tem

funcionado do modo como está previsto o que tem acarretado cortes no

número de bolsas concedidas a FFLCH. Os dois maiores problemas em

relação ao PAE tem sido: 1) os alunos PAE, em alguns casos, acabam

assumindo a responsabilidade de dar aulas no lugar do professor

supervisor, o que caracteriza um desvio grave em relação ao programa

PAE; 2) A FFLCH não tem diferenciado entre as duas modalidades do PAE,

não oferecendo a Preparação pedagógica conforme as diretrizes

estabelecidas.  Após a leitura do documento, o assunto foi debatido e

decidiu-se encaminhar uma manifestação do Programa, no sentido de

informar que este procedimento citado pela referida professora, não ocorre

no âmbito do programa e que não deve ocorrer nos demais  departamentos

da faculdade. 1.3 O prof. Emerson Galvani informou que a Pró-Reitoria de

Pós-Graduação encaminhou um Edital para auxílio a professor visitante e

que a Coordenação, juntamente com a Profa. Sueli Angelo Furlan, está se

empenhando em trazer o prof. Eduardo Salinas Chávez para ministrar

disciplina, que já está credenciada no Programa desde 2005. Cada

programa só poderá encaminhar um pedido de auxílio. A Profa. Rosely

pediu a palavra para informar que gostaria de convidar o Prof. Laurent

Barbiero, para ministrar disciplina na pós e saber da possibilidade do

programa custear a vinda dele. Após discussão do colegiado foi aprovada a

vinda do professor, porém sugeriu-se a Profa. Rosely que consulte as

normas da CAPES e FAPESP, pois este órgão também tem Edital para

recursos para Professores Visitantes. 1.4 A  Profa. Rosely pediu a palavra
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para solicitar alguns esclarecimentos, tendo em vista que não compareceu

na ultima reunião do programa. Um dos esclarecimentos refere-se à

mudança da banca de qualificação da aluna Cleire Lima Falcão, orientanda

do prof. Andreas Áttila, cuja banca da primeira qualificação era composta

pelos professores Jurandyr Ross (Presidente), Sidneide Manfredini e José

Bueno Conti. Neste primeiro exame a referida aluna foi reprovada, com a

indicação para que refizesse o relatório e fosse submetida a um novo

exame. Neste segundo exame a banca foi alterada para os professores

Jurandyr Ross e Déborah de Oliveira, sem prévio aviso a banca anterior,

sobre os motivos desta alteração. O Prof. Emerson Galvani esclareceu que

a referida aluna solicitou mudança de orientador, após a reprovação no

primeiro exame, e quando isso ocorre não há impedimento legal, que

impeça o novo orientador de modificar a banca, uma vez que também

houve um novo projeto apresentado. A Profa. Rosely solicitou que da

próxima vez que tiver algum caso em que a banca tenha que ser

modificada, que seja discutida a novo composição da banca neste

colegiado. Aprovado. 1.5 O Prof. Jurandyr Ross solicitou que este colegiado

discuta a possibilidade de solicitar o descredenciamento do Prof. Áttila, em

função de todos os problemas que vem ocorrendo neste programa, por

causa de sua ausência constante. O Prof. Emerson informou que consultou

a CPG e recebeu a informação de que não podemos pedir o

descredenciamento do referido professor, pois uma vez aprovado, teremos

que aguardar o vencimento deste credenciamento que expira em fevereiro

de 2010. Lembrou que em reunião já foi discutido este assunto e que se

decidiu que o Programa não autorizará ao referido professor a abertura de

novas vagas, até o vencimento de seu credenciamento. O assunto foi

amplamente debatido, e decidiu-se dar início ao pedido de

descredenciamento do referido professor. 1.6 O prof. Emerson Galvani
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comunicou que enviou a todos, por e-mail, o Edital do CNPq referente a

bolsas de mestrado e doutorado. Os pedidos são efetuados

eletronicamente. Neste edital constam algumas áreas, nas quais o

programa pode se encaixar. O CNPq irá conceder 1800 novas bolsas,

nesta primeira chamada. Sugeriu que os professores façam esta

solicitação, pois temos uma demanda muito grande, principalmente em

relação ao mestrado. 1.7 O prof. Luis Antonio Bittar Venturi informou que

em reunião do conselho do Departamento foi comentado o fato do

programa de pós-graduação em Geografia Física não estar mais marcando

as datas dos exames de qualificação dos alunos de mestrado e doutorado.

Nesta reunião do conselho argumentou-se que os professores da Geografia

Física estariam tendo mais atribuições que os demais da Geografia

Humana. Entendeu-se que o fato dos professores marcarem as datas dos

exames de qualificação de mestrado e doutorado não tem acarretado em

sobrecarga de atividades para os professores e não tem apresentado

problemas de ordem administrativa. Assim sendo, fica mantida a atribuição

dos orientadores marcarem as datas dos exames de qualificação de seus

orientandos e comunicar a secretaria de pós-graduação a referida data. A

secretaria de pós-graduação continuará recebendo os exemplares dos

relatórios de qualificação. 2. ORDEM DO DIA. 2.1 Apreciação da ata da

reunião de 12/11/2007. A referida ata foi posta em votação e aprovada. 2.2
Indicar parecerista para avaliar pedido para co-orientação da pós-

graduanda Silvia Jordão, interessando ao Dr. Fabio Olmos Corrêa Neves.

Após discussão foram sugeridos os nomes dos professores Doutores

Cleide Rodrigues (titular) e Luis Antonio Bittar Venturi (suplente). 2.3 Definir

calendário de reuniões para o ano de 2008. O prof. Emerson esclareceu

que colocou o assunto em pauta, em função do novo regimento da Pós-
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Graduação. Fez um levantamento da distribuição de aulas da graduação e

da pós-graduação e o melhor dia para realizar reuniões será as terças -

feiras.  Após discussão, o calendário ficou definido da seguinte forma:

FEVEREIRO: 12; MARÇO: 11; ABRIL: 15; MAIO: 20, JUNHO: 17 e JULHO

08. 2.4 Sugestão de critérios para seleção de bolsas de mestrado e

doutorado do programa de Geografia Física. O prof. Emerson informou que

na última reunião decidiu-se que todos que tivessem sugestões deveriam

enviar a coordenação para posterior discussão neste colegiado. Recebeu

sugestão do prof. Jorge Raffo, e a enviou a todos para discutirmos. Após

discussão foram feitas algumas sugestões de alteração nas propostas do

Prof. Jorge Raffo, e o assunto será retomado em fevereiro de 2008.

Encerrada a pauta da reunião, 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, 18 de

dezembro de 2007.

Obs: o original desta ata encontra-se assinado na Secretaria de Pós-Graduação


