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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

FÍSICA, realizada aos 06 dias do mês de julho de 2010. Presidência: Prof. Dr. 

Emerson Galvani e Vice-Coordenador Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi. 

Comparecimentos: Professores Doutores Alfredo Pereira de Queiroz Filho, 

Bianca Carvalho Vieira, Déborah de Oliveira, Jurandyr Luciano Sanches Ross, 

Lígia Vizeu Barrozo, Maria Elisa Siqueira Silva, Regina Araújo de Almeida, Ricardo 

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

Jurema Ricci Navarro. JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os Professores 

Doutores: Sueli Ângelo Furlan, Ailton Luchiari, Adilson Avansi de Abreu e Célia 

Regina de Gouveia Souza. 1. EXPEDIENTE. 1.1  O Prof. Emerson agradeceu a 

presença de todos.e deu início à reunião, na oportunidade esclareceu sobre a 

forma de utilização da verba PROAP, que a priori continuará sendo utilizada nos 

mesmos moldes, mas a verba recebida a partir de 2011 será repassada para o 

orçamento e regras da FFLCH e mencionou que se o Programa receber nota 7 na 

avaliação da CAPES passará para o PROEX (Programa de Excelência). 1.2. 

Proposta de realização de aula inaugural para os alunos ingressantes  em 2010. \o 

referido item passou para Ordem do Dia item 2.6, para que possa ser aprovado. 

1.3 O Prof. Emerson mencionou sobre um caso ocorrido no Departamento de 

Letras que abriu um precedente acerca de desligamento do aluno por 

desempenho acadêmico e sugeriu aos orientadores que solicitem aos alunos um 

relatório anual com cronograma de atividades realizadas. Mencionou ainda a 

dificuldade no desligamento de alunos de pós-graduação por desempenho 

acadêmico insatisfatório.  2. Ordem do dia – 2-1. Apreciação da ata do dia 

15/06/2010, o colegiado presente aprovou a referida ata. 2.2. Homologação da 

qualificação do aluno Vitor Matheus Bacani. Homologada. 2.3. Solicitação da Profa 

Maria Elisa Siqueira Silva acerca da realização de um seminário de pesquisa 

coletivo com todos os alunos do Programa. Após o assunto ser discutido pelos 
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professores entendeu-se que o evento terá um caráter informal, em um primeiro 

momento, e será sistematizado pela Profa. Maria Elisa Siqueira Silva. Ainda sobre 

este tema circulou entre os presentes uma lista com indicações de pós-

graduandos que poderiam apresentar seus trabalhos ainda este semestre. 2.4. 

Manifestação do programa acerca de documento encaminhado pela Profa. Dra. 

Magda Adelaide Lombardo. O Prof. Emerson leu o documento elaborado por ele e 

pela Profa. Dra. Bianca Carvalho Vieira que foram designados em reunião 

ordinária da CCP ocorrida em 15 de junho, onde mencionam a posição do 

programa da Geografia Física. Após amplo debate e alguns ajustes na redação do 

referido documento, o assunto foi colocado em votação e o colegiado presente o 

aprovou com exceção do Prof. Dr. Ricardo Augusto Felício que se manifestou 

contrário a decisão. O documento será encaminhado a Profa. Dra. Magda 

Lombardo, com cópia para o Prof. Dr. Ricardo Augusto Felício e também para a 

Chefia do Departamento de Geografia desta casa. 2.5. Proposta do calendário das 

reuniões da CCP para o 2º semestre de 2010. O Prof. Emerson distribuiu o 

calendário com as respectivas datas: 10 de agosto, 14 de setembro, 19 de 

outubro, 09 de novembro e 07 de dezembro, as referidas datas foram aprovadas 

pelo colegiado presente. 2.6 Proposta da realização de aula inaugural para os 

alunos ingressantes em 2010. O Prof. Emerson sugeriu que a proposta desta “aula 

inaugural” possa dar ênfase em dois tópicos, em primeiro lugar dar as “boas 

vindas” aos ingressantes e segundo lugar com o propósito de dar esclarecimentos, 

informações e deveres dos alunos principalmente na parte burocrática, desde a 

matrícula  e a necessidade do aluno solicitar o email da USP, onde deixam de 

receber avisos importantíssimos emitidos automaticamente pelo sistema JANUS 

acerca de seus prazos. Na oportunidade sugeriu que seja feito um arquivo com 

todas essas informações que possa estar disponível na página do Programa de 

Pós-Graduação. A Profa. Regina sugeriu que possa ser feita uma cartilha digital 
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com todas essas informações. O colegiado presente sugeriu a data de 31 de 

agosto (terça-feira) das 17h30min às 19h00min para a realização da aula 

inaugural que foi aprovada. O Prof. Emerson agradeceu a presença de todos e 

declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu Jurema Ricci Navarro, redigi a 

presente ata que será discutida e aprovada na próxima reunião e assinada pelos 

presentes. São Paulo, 06 de julho de 2010.. 

 

 

 

 


