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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA FÍSICA, 

realizada aos 07 dias do mês de dezembro de 2010. Presidência: Prof. Dr. Prof. Dr. 

Emerson Galvani. Comparecimentos: Professores Doutores Antonio Carlos Colangelo, 

Alfredo Pereira de Queiroz Filho, Bianca Carvalho Vieira, Emerson Galvani, Lígia Vizeu 

Barrozo, Luis Antonio Bittar Venturi, Maria Elisa Siqueira Silva, Regina Araujo de Almeida, 

Ricardo Augusto Felício, a representante discente Priscila Venâncio Ikefuti e a secretária 

Maria Aparecida Brambila Antonio. JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os 

Professores Doutores Ailton Luchiari, Déborah de Oliveira, Jurandyr Luciano S. Ross e Lylian 

Coltrinari. O Prof. Emerson agradeceu a presença de todos e deu início à reunião, solicitando 

inclusão no expediente item  e na  ordem do dia  exclusão do item 2.2 em função do número 

reduzido de professores e da importância do tema e inclusão no item 2.5. Pedido de 

cancelamento de disciplina fora de prazo, interessando a Larrisa Giroldo; 2.6 Pedido de 

cancelamento de disciplina fora de prazo, interessando a Nádia Gilma Beserra de Lima  e 

2.7. Edital de Seleção para 2011. As referidas inclusões foram aprovadas.  1. EXPEDIENTE. 
1.1  Relatório CAPES: necessidade de atualização do Currículo Lattes dos professores e 

envio da Folha Informativa dos alunos. O Prof. Emerson solicitou que os currículos lattes 

sejam atualizados até 28 de janeiro de 2011. Os mesmos serão importados para o Relatório 

Capes e após esta importação, as produções serão vinculadas as linhas de pesquisa. Para o 

Relatório Capes são importados os seguintes dados: artigo em periódico, artigo em anais de 

eventos, livro e capítulo de livro. Os dados sobre: participação em bancas de mestrado e 

doutorado, TGI, palestras, etc, são incluídos manualmente no relatório. Informou que o 

currículos lattes alimenta do relatório capes e não o contrário. Comunicou, também que o 

resultado do recurso sairá no dia 15 de dezembro. 1.2 Informes sobre o V EPOG realizado 

entre os dias 23 a 26 de novembro de 2010. O Prof. Emerson comunicou que foram 

publicados 550 trabalhos, divididos em 90 mesas. Publicaram o caderno de resumos e um 

CD com os trabalhos completos. O Prof. Emerson informou que é um evento que está 

crescendo e que não tem custos e que os alunos devem ser estimulados a participar. A 

participação dos alunos de nosso programa foi muito pequena. Após a fala do prof. Emerson 

a Profa. Célia sugeriu pensar na possibilidade de se fazer um volume especial da Geousp 
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com os trabalhos do EPOG. Como o EPOG é um encontro dos pós-graduandos da FFLCH, o 

prof. Emerson disse que os trabalhos do SEPEGE do próximo ano, talvez possam ser 

inseridos num volume especial da GEOUSP. Também foi sugerido que para o próximo 

SEPEGE haja obrigatoriedade de participação dos bolsistas, tanto neste evento quanto no 

EPOG. 1.3 Informes sobre o II Cartogeo realizado entre os dias 1 a 4 de dezembro de 2010. 

A Profa. Lígia informou que os objetivos do evento foram atingidos, principalmente no que se 

refere a internacionalização, pois compareceram muitos estrangeiros de diversos países 

(Espanha, Argentina, México, Holanda e Estados Unidos). Estima-se que tenham participado 

cerca de 200 pessoas com trabalhos inscritos, entre nacionais e internacionais. Houve uma 

premiação como forma de incentivo, através de pôster e também teve tradução simultânea. 

O Prof. Emerson comunicou que o Programa colaborou com o evento, pagando a passagem 

do Prof. Richard Sliuzas – ITC – University of Twente (Holanda) e em seguida, parabenizou 

os organizadores do evento, em especial o Prof. Reinaldo P. Pérez Machado, que foi o 

coordenador geral. 1.4 Informes sobre a vinda de pesquisadores de Moçambique ao 

Departamento nos dia 16 e 18 de dezembro.  O Prof. Emerson comunicou que os referidos 

professores manifestaram interesse em conhecer a USP e que virão com a Profa. Cleusa 

Zamparoni da UFMT que desenvolve pesquisa sobre desastres naturais dentro de seu 

projeto “ Pró-África” . Após os esclarecimentos solicitou a colaboração para receberem estas 

pessoas, nestes dias, pois ele já tem outros compromissos. Pensou na possibilidade de que 

eles façam uma visita aos laboratórios e que os técnicos possam recebê-los. A Profa. Maria 

Elisa manifestou-se dizendo que poderá fazer a recepção destes professores. O Prof. 

Emerson agradeceu e informou que passará todos os contatos à referida professora, bem 

como, fará um comunicado aos laboratórios, informando sobre a visita, no dia 16/12. Em 

seguida, a Profa. Célia se prontificou em verificar no instituto geológico, sobre a possibilidade 

de uma palestra no referido local, pois é um assunto que é de interesse do Instituto. 1.5 

Informes sobre a presença do Prof. Eduardo Salinas Chávez no Programa de Pós-

Graduação.  O Prof. Emerson informou que o referido professor está ministrando disciplina 

que iniciou em 13 de novembro e terminou no dia 26. Esteve também no Instituto Florestal e 

hoje está recebendo os trabalhos dos alunos. O resultado da avaliação será divulgado pelo 
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professor no dia 09/12/2010. 2. Ordem do dia 2.1. Apreciação da ata da reunião de 

16/11/2010. A referida ata foi aprovada. 2.2 Indicação de docente para emitir parecer 

referente ao pedido de credenciamento de disciplina interessando ao Prof. Dr. Adilson Avansi 

de Abreu. O Prof. Emerson fez a leitura da proposta da disciplina intitulada “A paisagem 

terrestre: da natureza à cultura, do empírico ao ideológico”. Em seguida foram sugeridos dois 

nomes: Prof. Dr. José Bueno Conti, ou, na impossibilidade do mesmo, o Prof. Dr. Jurandyr L. 

Sanches Ross. Os referidos nomes foram aprovados. 2.3. Parecer emitido pelo Prof. Dr. 

José Bueno Conti, referente ao pedido de credenciamento de disciplina interessando ao prof. 

Ricardo Augusto Felício. O referido parecer favorável foi lido e em seguida submetido à 

votação e aprovado. 2.4 Homologação das atas de qualificação dos alunos: Luciana Cordeiro 

da Silva, Ilton Jardim de Carvalho Junior, Lucilia Blanes e Mário Teixeira R. Bragança. As 

referidas qualificações foram homologadas. 2.5. Pedido de cancelamento de disciplina fora 

de prazo, interessando a Larrisa Giroldo. O Prof. Emerson comunicou que a referida aluna 

solicitou o cancelamento na data correta, porém, como sua orientadora não avalizou no 

sistema, a disciplina continua em histórico escolar. A orientadora é a Profa. Cleide que não 

avalizou por motivos de saúde. Em seguida, solicitou a manifestação do colegiado. O referido 

pedido foi aprovado e será anexada a ele a carta da Profa. Cleide, o comprovante do sistema 

de que a aluna solicitou o cancelamento, bem como a ficha de aluno. Este pedido passará 

em CCP, CPG e depois vai para a Câmara de Normas e Recurso. 2.6 Pedido de 

cancelamento de disciplina fora de prazo, interessando a Nádia Gilma Beserra de Lima. O 

Prof. Emerson informou que este caso é diferente do anterior, pois a referida aluna solicitou o 

cancelamento, o orientador avalizou e ainda assim a disciplina continua em seu histórico 

escolar. Este caso é mais simples e deverá ser resolvido na própria CPG. O referido pedido 

foi aprovado. 2.7. Edital de Seleção para 2011. O Prof. Emerson comunicou que, atendendo 

a um calendário de instância superior, a prova de língua estrangeira será realizada no dia 26 

de abril as 10hs. Neste mesmo dia haverá a correção à tarde, para que seja divulgado o 

resultado, a partir das 20h no site de Geografia. No dia 27/04, de manhã, haverá a entrevista 

com os orientadores e a tarde a prova de conhecimento específico. Informou que será 

enviado um ofício a todos, solicitando os horários das entrevistas, prova de conhecimento, 
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bem como numero de vagas e linhas de pesquisa, a fim de ser publicado no Edital de 

Seleção. Este ofício deverá ser devolvido até o dia 14 de janeiro de 2011. Lembrou ainda, 

que a prova de língua estrangeira deverá ter uma nota igual ou superior a sete para o aluno 

ser aprovado e terá caráter eliminatório. As demais fases (avaliação do projeto, entrevista 

com o orientador e prova de conhecimento específico) serão classificatórias. O Prof. 

Emerson agradeceu  a presença  de todos e declarou encerrada a reunião. E, para constar, 

Maria Aparecida Brambila Antonio, redigi a presente ata que será discutida e aprovada na 

próxima reunião. São Paulo, 07 de dezembro de 2010. 


