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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
FÍSICA, realizada aos 09 dias do mês de dezembro de 2008. Presidência:
Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi. Comparecimentos:Prof. Dr. Adilson
Avansi de Abreu, Prof. Dr. Ailton Luchiari, Prof. Dr. Antonio Carlos
Colangelo, Profa. Dra. Bianca Carvalho Vieira, Profa. Dra. Célia Regina de
Gouveia Souza, Prof. Dr. Emerson Galvani, Prof. Dr. José Bueno Conti, Prof.
Dr. Jurandyr L. Sanches Ross, Profa. Dra. Lígia Vizeu Barrozo, e as
representantes discentes Giovana Luz e Karine Mirieli dos Santos Costa e a
secretária Maria Aparecida Brambila. O prof. Luis Bittar presidirá a reunião,
tendo em vista que o Prof. Emerson está oficialmente em férias, mas
participou da reunião como ouvinte. JUSTIFICATIVAS: Justificaram a
ausência os Professores Doutores: Prof. Dr. Alfredo Pereira de Queiroz
Filho, Profa. Dra. Déborah de Oliveira e a Profa. Dra. Rosely Pacheco Dias
Ferreira 1. EXPEDIENTE. 1.1 Concessão de três bolsas de mestrado e
três de doutorado (CAPES). O Prof. Luis Venturi comunicou sobre o
recebimento de três bolsas de mestrado e três de doutorado, pela CAPES,
ao programa de Geografia Física. Os alunos que foram contemplados
foram: mestrado: Barbara Nazaré Rocha, Jaqueline Aparecida Pontes Viana
e Mariana Soares de Almeida Pirró e doutorado: Ana Claudia Carfan, Ana
Claudia Sacramento e Rodrigo Luvizoto. 1.2 Relatório Capes ano base
2008. O professor Luis Venturi solicitou a todos os docentes que façam a
atualização do currículo lattes até, no máximo, 21 de janeiro de 2009, com
a finalidade de podermos exportar os dados para o Relatório CAPES de
2008. Sugeriu que verifiquem se as linhas de pesquisa do programa,
constam também no currículo lattes.1.3 O prof. Emerson Galvani informou
sobre um Edital de Estágio Docente no exterior, que recebeu da PróReitoria. A concessão da bolsa é de 2 mil dólares por mês e também,
pagamento de passagem aérea e hospedagem. O docente deve ter
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doutorado há 5 anos e no máximo 10 e deve ser professor da USP há 3
anos. O prazo para envio será em 31/03/2009. O Edital será enviado a
todos os docentes. Ficou acertado que, o docente que tiver interesse e
condições de concorrer, deverá encaminhar manifestação de interesse à
Coordenação do Programa, com a maior brevidade possível, para que
possamos decidir, em consenso, qual docente será encaminhado a
documentação, tendo em vista que podemos indicar apenas um docente,
por programa. Ainda com a palavra, o Prof. Emerson comunicou que a
Profa. Cleide Rodrigues, representou o programa no Simpósio de PósGraduação em Geografia do Estado de São Paulo (SIMPGEO-SP) que
aconteceu na UNESP de Rio Claro de 17 a 19 de novembro. Neste evento,
foi comentada a produção e indicadores de cada programa, para efeito de
relatório CAPES. A Profa. Cleide solicitou que seja agendada uma reunião, a
fim de expor tudo o que ocorreu neste evento. O prof. Emerson comunicou,
ainda, que a Profa. Ana Monteiro da Universidade do Porto (Portugal)
esteve no evento intitulado Seminário Internacional em Homenagem ao
Centenário de Pierre Mombeig e manifestou interesse em ministrar
disciplina no programa em 2009. 2. ORDEM DO DIA. 2.1 Apreciação da
ata da reunião de 04/10/2008. A referida ata foi posta em votação e
aprovada. 2.2 Encaminhamento ad’referendum da CCP, do pedido de
credenciamento da disciplina “Análise estrutural da Cobertura Pedológica”,
interessando ao Prof. Dr. José Pereira de Queiroz Neto.

O prof. Luis

comunicou que foi encaminhado ad’referedum da CCP, para agilizar o
pedido, tendo em vista que o Prof. Queiroz manifestou interesse em
ministrá-la no 1º semestre de 2009. A referida disciplina já está
credenciada no sistema e já consta na grade de horário. 2.3 Definição do
calendário de reuniões para o 1º semestre de 2009. O Prof. Luis comunicou
que a secretária Maria Aparecida fez um levantamento das aulas de
2

FFLCH

Universidade de São Paulo
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Departamento de Geografia
Programa de Pós Graduação em Geografia Física

graduação e pós-graduação, e o dia de melhor disponibilidade será as
quartas-feiras. Sendo assim, o calendário proposto é: FEVEREIRO: dia
11,MARÇO: 18, ABRIL: 22, MAIO 20, JUNHO 17 e JULHO 8. O referido
calendário foi posto em votação e aprovado. 2.4 Parecer emitido pelo Prof.
Dr. Ailton Luchiari, referente ao credenciamento para orientar em nível de
doutorado, interessando à Profa. Dra. Ligia Vizeu Barrozo. O referido
parecer foi lido e, em seguida, posto em votação e aprovado. 2.5 Parecer
emitido pelo Prof. Dr. Tarik Rezende de Azevedo, referente ao pedido de
credenciamento para orientar em nível de mestrado e ministrar disciplina,
interessando ao Prof. Dr. Ricardo Augusto Felício. O Prof. Luis comunicou
que o referido professor solicitou credenciamento da disciplina intitulada “A
escala Geográfica e os estudos Avançados de Variabilidade Climática”. O
parecer foi lido e, em seguida, posto em votação e aprovado. 2.6. Gastos
dos recursos dos laboratórios. O prof. Emerson Galvani informou que alguns
laboratórios ainda tem saldo e estes devem ser gastos até 28 de fevereiro
de 2009. Os referidos laboratórios são: Geomorfologia: R$2766,75;
Aerofotogeografia e Sensoriamento Remoto: R$1521,76; Ensino e material
Didático;

R$1260,00;

Climatologia

e

Biogeografia:

R$2925,00;

Pedologia:R$2443,30 e Cartografia: R$ 1240,00.2.7 Novo regimento da
Pós-Graduação. O prof. Luis Venturi informou que foi enviado à CPG o
regimento interno do programa. Na ultima reunião da CPG o mesmo foi
apreciado, tendo sido solicitado que o programa faça alguns ajustes no
texto. Precisamos enviar novamente, até amanhã, com os ajustes que
julgarmos pertinentes, para que seja apreciada na reunião da CPG do dia
16 de dezembro e depois siga para a Câmara de Normas e Recursos, para
análise detalhada. Após discussão de alguns temas, definiu- se alguns
acertos, a saber. Em relação ao processo de seleção, decidiu-se, por
unanimidade, que a língua de ingresso para o mestrado será apenas o
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inglês, podendo o aluno optar por outras línguas no doutorado, a saber:
inglês, Frances, espanhol, alemão e italiano. Foram também feitos ajustes
no texto com relação ao item 8 - exame de qualificação

e item 9

desempenho acadêmico e científico insatisfatório. O Prof. Luis Bittar Venturi
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, 10 de dezembro de 2008.
Obs: a original desta ata encontra-se arquivada na secretária de pós-graduação.
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