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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM 

GEOGRAFIA FÍSICA, realizada aos dois dias do mês de fevereiro de 2015. 

Presidência: Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi. Comparecimentos: 

Professores Doutores: Ailton Luchiari, Jurandyr L. Sanches Ross, Ligia Vizeu 

Barrozo, Regina Araujo de Almeida, os representantes discentes Maria 

Carolina Vilaça Gomes e William Cabral de Miranda e a secretária Maria 

Aparecida Brambila Antonio.  JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os 

Professores Doutores: Alfredo Pereira de Queiróz Filho, Cleide Rodrigues, 

Déborah de Oliveira e Yuri Tavares Rocha. 1. EXPEDIENTE. 1.1 Oferta de 

vagas pós-doc pelos professores do programa.  O Professor Luis informou 

que, embora o pós-doutorado não esteja atrelado ao programa, seria muito 

importante que os professores do programa recebessem alunos de pós-

doutorado. Inseriu na página do programa todos os informes sobre o assunto e 

nesse sentido, solicitou autorização para encaminhar email aos egressos 

informando que os professores vinculados ao programa de Pós-Graduação em 

Geografia Física estão aptos a receber propostas de pesquisa em nível de pós-

doutorado. O colegiado aprovou a iniciativa. 1.2 Informes sobre PROAP.  O 

Prof. Luis informou que ainda dispomos de R$ 49.000,00 para gastar e que, 

recentemente foi encaminhado email aos laboratórios para que enviassem 

suas demandas para 2015 para encaminharmos ao Valdeni, porém, nas 

planilhas enviadas, não previmos gastos com material de consumo e agora não 

podemos mais mudar de alínea, pois tudo tem que ser previsto e tudo é feito 

por “pregão”. Nosso prazo está se esgotando e provavelmente, teremos de 

devolver dinheiro. Após o informe, decidiu-se encaminhar um email à CPG para 

que interfira junto a CAPES, alertando sobre as dificuldades do programa em 

gastar o dinheiro, frente as novas normas. Aprovado. 2. ORDEM DO DIA. 2.1 
Apreciação da ata da reunião do dia 03/12/2014. A referida ata foi aprovada.  
2.2. Decidir sobre os critérios de avaliação dos relatórios anuais 
discentes. O Prof. Luis lembrou que, tanto no regulamento antigo quanto no 

novo do programa, consta a obrigatoriedade de entrega de relatório anual 

discente até o dia 31 de janeiro. Segundo o regulamento o aluno que for 
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reprovado pode reapresentar em até 30 dias. Ainda tem vários alunos que não 

encaminharam para apreciação do orientador. Para que o aluno não seja 

prejudicado, decidiu-se encaminhar outra mensagem, alertando sobre a 

obrigatoriedade e alertando aos que não entregaram que será dado novo prazo 

de até 30 dias, porém se for reprovado pelo orientador, não terá direito a 

reapresentar. Alertar também que, tanto o antigo regulamento como no novo 

prevê o desligamento do aluno, pela CCP, caso não entregue até a data 

prevista ou tenha sido reprovado duas vezes. Os alunos que tiverem defesa ou 

depósito previsto para este semestre estão dispensados da entrega do 

relatório. 2.3 Parecer emitido pelo Prof. Dr. Alfredo P. de Queiróz Filho 
referente ao pedido de trancamento de matricula, por motivos 
profissionais, por 365 dias, interessando ao aluno Eduardo Benévolo 
Lugão, orientando do Prof. Ailton Luchiari. A Profa.Ligia fez a leitura do 

parecer que foi favorável e em seguida o mesmo foi aprovado. 2.4 Parecer 
emitido pela Profa. Dra. Sheila Ap. Correia Furquim referente ao pedido de 
co-orientação da aluna Jucelia Macedo Pacheco, orientanda da Profa. 
Déborah de Oliveira. Foi retirado de pauta pois a Profa. Sheila não conseguiu 

encaminhar em tempo. O Prof. Luis solicitou autorização para encaminhar o 

parecer, ad referendum da CCP. Aprovado. 2.5 Solicitação do Prof. Andreas 
Áttila de W. Miklós, de um novo parecer referente ao seu pedido de 
credenciamento no programa. Após análise do parecer da Profa. Cleide, a 

CCP decidiu ratificar o seu resultado. Complementarmente a CCP observou 

que o item c  dos critérios não foi atendido, pois o que foi apresentado pelo 

Prof. Áttila não se refere a projeto de pesquisa com financiamento externo 

(CNPq, CAPES, FAPESP, FINEP) como prevê o documento que especifica os 

critérios. Dessa forma a CCP indeferiu o pedido de novo parecer, estando o 

Professor Áttila livre para apresentar novo pedido de credenciamento tão logo 

considere que todos os requisitos estejam atendidos. 2.6 Homologação das 
atas de qualificação dos alunos: Alarcon Matos de Oliveira, Luciana 

Cordeiro da Silva, Marcos Alexandre Milanesi, Mário Teixeira Rodrigues 
Bragança, Monica Pavão, Roberto Luiz dos Santos Antunes, Valéria Maria 
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Marques,Vladimir de Souza. Homologadas. 2.7 Homologação da 

transferência de orientação do aluno Wesley de Souza Campos Correa, do 
Prof. Tarik Resende de Azevedo para a Profa. Maria Elisa S. Silva. 

Homologada. E, para constar, eu, Maria Aparecida Brambila Antonio, redigi a 

presente ata que será discutida e aprovada na próxima reuni]ao e assinada 

pelos presentes. São Paulo, 02 de fevereiro de 2015. 

 


