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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

FÍSICA, realizada aos 12 dias do mês de fevereiro de 2008. Presidência: Prof. Dr. 

Emerson Galvani. Comparecimentos: Prof. Dr. Alfredo Pereira de Queiroz Filho, 

Profa. Dra. Bianca Carvalho Vieira, Profa. Dra. Déborah de Oliveira, Prof. Dr. 

Jurandyr L. S. Ross, Profa. Dr. Ligia Vizeu Barrozo, Prof. Dr. Luis Antonio Bittar 

Venturi, Prof. Dr. José Bueno Conti e Prof. Dra. Rosely Pacheco Dias e o 

representante discente Jorge Sleiman e a secretária Rosângela Fidalgo Garcez. 

JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os Professores Doutores: Prof. Dr. 

Jorge Gustavo da Graça Raffo, Profa. Dra. Regina Araújo de Almeida e Profa. Dra. 

Sueli Ângelo Furlan 1. EXPEDIENTE. 1.1 Coleta Capes ano base 2007 – informes 

sobre o andamento do relatório. O Prof. Emerson enfatizou o fato da publicação 

em co-autoria, afirmando que é uma produção importante para o relatório, expôs 

também alguns dados numéricos acerca da média do tempo que o Mestrando e o 

Doutorando levam para terminar o curso. Segundo o professor a média do 

Mestrado dos alunos do programa é razoável (37 meses), mas o do Doutorado 

precisa diminuir (51 meses). O Prof. Emerson relatou a questão sobre a evasão, 

dizendo que é um indicador muito ruim para o programa e solicitou uma opinião ao 

colegiado presente. Após discussão o Prof. Jurandyr Ross sugeriu uma pesquisa 

sobre a causa dessa evasão. Logo após essa discussão, o prof. Emerson 

apresenta outro dado sobre a produção docente, informando quais professores 

ainda não haviam entregado o currículo lattes, informou também que todos 

docentes receberão uma folha com as suas produções para as devidas correções. 

1.2) Boletim informativo da ANPEGE - O Prof. Emerson informou que a atual 

Diretoria da ANPEGE está em Curitiba e expõe alguns dados sobre o Boletim 

número 07 da ANPEGE, enviado aos docentes via e-mail. Ressaltou a indicação 

da Profa. Dra. Amália Inês Geraiges de Lemos, sendo a mais votada pelos 11 

programas que enviaram sugestões de nomes junto a ANPEGE.  No final o 
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coordenador eleito pela da Comissão de avaliação da CAPES da área de 

Geografia para o próximo triênio 2007 a 2009, será o prof. Dr. José Borzachiello 

da Silva da UFC e o Coordenador Adjunto será o Prof. Dr. João Lima Sant´Anna 

Neto da UNESP, PP. 1.3. Informes sobre o andamento dos convênios 

internacionais – O Prof. Emerson informou sobre a vinda do Prof. Salinas, prevista 

para julho/agosto e que o programa está aguardando a aprovação dos recursos 

solicitados à Pro - Reitoria de Pós-Graduação da USP. A Profa. Rosely indagou 

sobre a veiculação das informações prestadas sobre a vinda de professores 

visitantes, dizendo existir distintas possibilidades para a solicitação de verba junto 

a Pro - Reitoria de pós-graduação. Afirmou ainda que no momento os prazos das 

agências financiadoras estão encerrados. O Prof. Luís falou sobre as 

possibilidades de convênios com as diversas universidades, entre elas: 

Universidade de Lisboa, Universidade do Porto, Universidade de Coimbra, 

Universidade da Costa Rica e Universidade do Líbano. Enviou propostas para 

essas universidades sugerindo o recebimento de professores do programa, enviou 

também as linhas de pesquisas, indagando se algum professor dessas 

universidades gostaria de ministrar disciplina no programa. Falou sobre o formato 

básico institucional da CCint, dizendo que a Universidade do Porto já tem 

convênio firmado com a FFLCH. O prof. Luis expôs as duas propostas recebidas 

pelo programa: 1) proposta de disciplina do Prof.José Ventura, da Universidade de 

Lisboa e interesse em cadastrar a área para os docentes do programa  que 

manifestarem interesse em realizar o pós-doutorado. 2) A manifestação do Prof. 

Mário Fernandes que enviou uma proposta da Profa. Ana Monteiro da área de 

Climatologia Aplicada. O Prof. Alfredo transmitiu uma informação da Profa. Ana 

Fani e do Prof. Hervé sobre o convênio CAPES/COFECUB onde farão parte os 

seguintes professores da Geografia Física incluindo o prof. Alfredo de Queiroz: 

Luis Bittar, Ligia Barrozo e Jorge Raffo. O Prof. Emerson enfatizou as inúmeras 
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possibilidades existentes para aqueles docentes que queiram realizar o pós-

doutoramento. O Prof. Luís comentou que há no programa um reduzido número 

de professores com pós-doutoramento e isto precisa ser melhorado para o 

programa de pós-graduação adquirir maturidade internacional. 2. ORDEM DO 

DIA. 2.1 Apreciação da ata da reunião de 18/12/2007. A referida ata foi posta em 

votação e aprovada. 2.2 Continuidade das discussões acerca dos critérios de 

classificação de bolsistas de mestrado e doutorado. O Prof. Luís apresentou uma 

proposta inicial de critérios de classificação de bolsistas. Após discussão com os 

professores presentes algumas alterações foram sugeridas no documento 

proposto. A proposta será novamente encaminhada aos docentes do programa 

para apreciação e sugestões. A proposta deverá ser discutida novamente em 

próxima reunião.  2.3 Recursos Proap 2007 para os laboratórios. O Prof. Emerson 

informou que o prazo para realização dos gastos da verba PROAP 2007 foi 

prorrogado para 30/05/2008. Salientou também que os gastos devem ser 

efetuados respeitando as normas de uso desses recursos estabelecidas pela 

CAPES. 2.4 Folha informativa enviada aos discentes. O prof. Emerson informou 

que este ano a resposta dos discentes a solicitação de envio da folha informativa 

foi muito reduzido (apenas 21% dos alunos responderam). Lembrou ainda que um 

dos indicadores para obtenção de nota 6 é que todos tenham conceito Bom ou 

Muito Bom e que o Corpo Discente obteve conceito regular na avaliação do ultimo 

triênio. Destacou que muitos alunos bolsistas não responderam à folha 

informativa. Após a discussão do tema ficou aprovado que o prof. Emerson e Prof. 

Luis fariam uma carta cobrando mais uma vez o envio da produção 

acadêmica/cientifica dos discentes do programa. 

O Prof. Emerson Galvani agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 

reunião. E, para constar, eu Rosângela Fidalgo Garcez, redigi a presente ata que 
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será discutida e aprovada na próxima reunião e assinada pelos presentes. São 

Paulo, 12 de fevereiro de 2008. 

OBS; o original encontra-se arquivado e assinado na Secretaria de pós-
graduação do Dep. de Geografia 


