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ATA

DA

Programa de Pós Graduação em Geografia Física

REUNIÃO

DO

PROGRAMA

DE

PÓS

–

GRADUAÇÃO

EM

GEOGRAFIA FÍSICA, realizada aos 08 dias do mês de julho de 2008.
Presidência: Prof. Dr. Emerson Galvani. Comparecimentos: Prof. Dr.
Ailton Luchiari, Prof. Dr. Alfredo Pereira de Queiroz Filho, Profa. Dra.
Bianca Carvalho Vieira, Prof. Dr. José Bueno Conti, Profa. Dra. Ligia
Vizeu Barrozo e Profa. Dra. Rosely Pacheco Dias Ferreira, e a secretária
Maria Aparecida Brambila. JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência
os Professores Doutores: Cleide Rodrigues, Déborah de Oliveira, Luis
Antonio Bittar Venturi, Prof. Dr. Jurandyr L. Sanches Ross, Regina
Araújo de Almeida e Sueli Ângelo Furlan e o representante discente
Jorge Sleiman. 1. EXPEDIENTE. 1.1. Informes sobre o I Encontro
Internacional “Geografia: tradições e perspectivas”- Homenagem ao
centenário de nascimento de Pierre Monbeig – 1 a 5 de dezembro de
2008. O Prof. Emerson informou que a programação foi finalizada e que
já estão na fase de recebimento de resumos. Informou ainda que foi
encaminhado pedido de auxílio financeiro para a CAPES e FAPESP. 1.2)
informes sobre a vinda do Prof. Eduardo Salinas Chávez (cronograma de
atividades). O Prof. Emerson comunicou que o referido professor virá
ministrar uma disciplina no Programa, que será concentrada e terá início
no próximo dia 14 de julho as 9h. Está previsto um trabalho de campo
nos dias 19 e 20 de julho ao Vale do Paraíba e a participação dele no
ENG. O prof. Emerson solicitou colaboração dos colegas no sentido de
dar um apoio logístico ao professor, para buscá-lo no hotel e trazer para
o departamento e almoçar com ele, em algumas datas. Após discussão
alguns

professores

manifestaram

determinadas datas. 1.3

Informes

interesse

em

colaborar

em

sobre a palestra com o professor
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visitante Andrew Shaw Goudie da Universidade de Oxford intitulada ”
The Nature of Applied Geomorphology” a ser realizada no dia 12 de
agosto das 9h as 12h no Instituto de Estudos Avançados – IEA/USP. O
prof.

Emerson

informou

que

a

referida

palestra

terá

tradução

simultânea. 1.4 Informes sobre o edital Universal CNPq com data limite
para submissão das propostas em 07 de agosto de 2008. O presente
edital do Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, tem por objetivo
apoio a atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que
visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e
tecnológico do País, em qualquer área do conhecimento e em temas de
interesse dos fundos setoriais. O prof. Emerson informou que um dos
critérios é não ter projeto enviado anteriormente no edital 15/2007,
porém isso não é excludente. Informou também que está a disposição
para auxiliar no preenchimento da proposta. 2) ORDEM DO DIA. 2.1
Apreciação da ata da reunião de 17/06/2008. A referida ata foi posta em
votação e aprovada. 2.2 Parecer emitido pela Profa. Dra. Maria Elisa
Siqueira Silva, referente ao pedido de recredenciamento para orientar
mestrado e doutorado, solicitado pelo Prof. Dr. José Bueno Conti. O
Prof. Emerson procedeu a leitura do referido parecer e logo em seguida
o mesmo foi discutido e aprovado com ressalva para correção de um
erro no número atual de orientandos do Prof. Conti. 2.3.Parecer emitido
pelo Prof. Dr. Ailton Luchiari, referente ao pedido de recredenciamento
para orientar mestrado e doutorado interessando a Profa. Dra. Maria
Elena ramos Simielli. O Prof. Emerson fez a leitura do parecer que foi
discutido e aprovado. 2.4.

Parecer emitido pelo prof. Dr. Jurandyr

Luciano Sanches Ross, referente ao pedido de recredenciamento
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interessando a Profa. Dra. Lylian Coltrinari. O Prof. Emerson fez a leitura
do mesmo que foi discutido e aprovado com ressalva para que o Prof.
Jurandyr corrija última frase onde menciona “recredenciamento para
ministrar disciplina e orientar mestrado e doutorado”, retirar a frase
ministrar disciplina, pois trata-se apenas de recredenciamento para
orientação. 2.5. Parecer emitido pela Profa. Dra. Ligia Vizeu Barroso,
referente ao pedido de co-orientação interessando a aluna Izabel
Barbosa dos Anjos. O prof. Emerson procedeu a leitura do parecer e em
seguida solicitou manifestação dos presentes. O assunto foi discutido e o
parecer foi aprovado. 2.6 Proposta de calendário de reuniões para o 2º
semestre de 2008. O Prof. Emerson informou que fez levantamento das
disciplinas de graduação e pós-graduação de todos os docentes da física
e chegou à conclusão que o melhor dia continua sendo as terças-feiras,
no período da manhã. Sendo assim a proposta de calendário é a
seguinte: AGOSTO: 05, SETEMBRO: 09; OUTUBRO: 07; NOVEMBRO:04
e DEZEMBRO:09. O referido calendário foi submetido à discussão e
aprovado. 2.7. Discussão acerca do uso dos recursos aos laboratórios
em publicações (livros,capítulos e artigos em periódicos). O prof.
Emerson informou que após a deliberação da última reunião de que
quando um docente tiver necessidade de verba para gastos com
publicações, que utilize sua cota limite, ou seja, R$630,00 da verba do
Laboratório e se ainda faltar, deverá trazer o assunto para o programa
deliberar (conforme consta em ata). Neste intervalo alguns docentes
questionaram o uso destes recursos para tal finalidade tendo em vista a
publicação do livro “Sociedade e Meio Ambiente na América Latina”. O
livro foi organizado pelos professores Amália Inês G. de Lemos, Jurandyr
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L. S. Ross e Ailton Luchiari. Neste livro haverá artigos dos professores
Jurandyr, Ailton, Alfredo, Sueli e Jurandyr, cujos gastos totais dos
artigos somam R$2.000,00, que serão divididos em cinco partes,
correspondendo a R$400,00 para cada docente, que sairá da cota de
cada um, conforme deliberado na última reunião. O prof. Emerson
trouxe o assunto novamente, em razão de alguns e-mails que recebeu,
questionando

esta

deliberação.

Esclareceu

que

este

assunto

foi

amplamente debatido na ultima reunião e ficou acordado que os
recursos do PROAP são dos laboratórios, que por sua vez são
subdivididos entre todos os membros, que no caso dos recursos de
2008, equivale a R$630,00 por docente. O uso destes gastos cabe a
cada laboratório, porém quando for necessário utilizar para publicações,
que são muito importantes para o programa, os recursos serão
utilizados da cota de cada docente. Após os esclarecimentos o assunto
foi encerrado e se manteve deliberação da reunião anterior. 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, 08 de julho de 2008.
Obs: a original desta ata encontra-se assinada e arquivada na
Secretaria de Pós-Graduação de Geografia
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