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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

FÍSICA, realizada aos 17 dias do mês de junho de 2008. Presidência: Prof. Dr. 

Emerson Galvani. Comparecimentos: Prof. Dr. Ailton Luchiari, Prof. Dr. Antonio 

Carlos Colangelo, Prof. Dr. Alfredo Pereira de Queiroz Filho, Profa. Dra. Bianca 

Carvalho Vieira, Profa. Dra. Déborah de Oliveira, Prof. Dr. Jorge Gustavo da 

Graça Raffo, Prof. Dr. José Bueno Conti, Prof. Dr. Jurandyr L. S. Ross, Profa. Dra. 

Ligia Vizeu Barrozo, Profa. Dra. Maria Elisa Siqueira Silva, Profa. Dra. Rosely 

Pacheco Dias Ferreira, Profa. Dra. Sidneide Manfredini e o representante discente 

Jorge Sleiman e a secretária Maria Aparecida Brambila. JUSTIFICATIVAS: 

Justificaram a ausência os Professores Doutores: Cleide Rodrigues, Luis Antonio 

Bitar Venturi, Regina Araújo de Almeida e Sueli Ângelo Furlan. 1. EXPEDIENTE. 

1.1. Informe sobre o Encontro Internacional (Geografia, Tradições e Perspectivas) 

em conjunto com IV SEPEGE. Este item passou para a Ordem do Dia, item 2.6. 

1.2) Informe sobre o Edital PNPD MEC/CAPES e MCT/CNPq e MCT/FINEP. O 

Prof. Emerson comunicou que o referido edital foi lançado em dezembro de 2007. 

A sigla significa Programa Nacional de Pós-Doutorado. A iniciativa deste projeto 

partiu da Profa. Sueli Ângelo e de sua aluna Simone Rezende. O Programa de 

Geografia Física foi o único de Geografia que foi contemplado com esta bolsa. O 

bolsista, no caso a aluna Simone, deverá permanecer no programa durante 5 anos 

e receberá uma bolsa mensal e recursos para custear o desenvolvimento de suas 

atividades e do seu projeto de pesquisa. A referida aluna deverá inserir-se no 

programa, seja ministrando disciplinas ou até orientando alunos de mestrado, no 

prazo máximo de 5 anos, caso ela tenha interesse e o programa de pós-

graduação aceite. 1.3. Informe sobre reunião da CAPES, ocorrida no dia 

13/06/08.. O Prof. Emerson informou fez uma breve explanação sobre os informes 

feitos pelos professores João Lima Sant”Anna Neto e José Borzachiello da Silva, 

coordenadores da área de Geografia da CAPES,  referente as notas atribuídas a 

todos os programas e o porque alguns programas tiveram suas notas alteradas 
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para mais ou para menos, e também porque alguns permaneceram com a mesma 

nota (caso do programa de Geografia Física).  Um dos quesitos que levaram este 

programa a permanecer com a nota 5, foi a baixa produtividade dos docentes e 

discentes. Explicou que se cada docente publicar apenas um artigo em um 

periódico e um ou mais artigo em anais de eventos, o Programa poderia ter sido 

avaliado com nota 6. Informou também que não haverá mais a atual classificação 

de Qualis periódicos, ou seja, internacional A,B e C; Nacional A, B e C e local A, B 

e C. Haverá uma pontuação que irá de 1 a 7 e cada número terá um valor. 

Comunicou também que a partir de 2010 a CAPES não considerará mais 

periódicos que não sejam on-line. Quanto ao Qualis Livros comentou que a 

aceitação foi muito positiva e está servindo de exemplo para outras áreas. 1.4 O 

Prof. Emerson solicitou inclusão na Ordem do Dia do seguinte tema: Indicação de 

um docente para emitir parecer acerca do pedido de co-orientação interessando a 

aluna Izabel Barbosa dos Anjos, orientanda do prof. Gil Sodero de Toledo. 

Aprovada. 1.5 O Prof. Emerson comunicou que o programa foi contemplado com 

duas bolsas de doutorado emergenciais da pró-Reitoria de Pós-Graduação, para 

os alunos Jader de Oliveira Santos e Ary Tavares Rezende Filho.1.6 A Profa. 

Maria Elisa solicitou inclusão na Ordem do Dia, do seguinte tema: Uso de 

Recursos com verba PROAP para publicações de professores. Aprovada.1.7 A 

Profa. Sidneide informou que a Reitoria suspendeu as bolsas-trabalho dos alunos 

de graduação sem prévio aviso e isso prejudicou diversas atividades, inclusive 

para a revista do Departamento de Geografia e a GEOUSP . A reitoria elaborou 

outro Edital para substituir a bolsa trabalho, porém os atuais bolsistas não 

tomaram conhecimento em tempo hábil para inscreverem-se. O Prof. Jurandyr 

comunicou que não recebeu qualquer comunicado sobre o assunto. Após 

discussão, ficou definido que o programa fará uma investigação para interar-se 

dos fatos a fim de podermos nos manifestar acerca dessa deliberação da Reitoria. 

1.8. O Prof. José Bueno Conti comunicou sobre o lançamento do livro “As áreas 
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Tropicais Úmidas e as Febres Hemorrágicas Virais. Uma abordagem geográfica”, 

cujo autor é seu ex-aluno de doutorado Paulo Roberto Moraes. Este livro é fruto 

de sua tese de doutorado. O lançamento ocorrerá no dia 28/06 das 15h as 18h na 

Livraria da Vila. 2) ORDEM DO DIA. 2.1 Apreciação da ata da reunião de 

20/05/2008. A referida ata foi posta em votação e aprovada. 2.2 Pedido de Auxílio 

interessando a aluna Nádia Gilma Bezerra de Lima, referente sua participação no 

V Seminário Latino-Americano e I Ibero - americano de Geografia Física. O 

referido pedido foi apreciado, porém, em função de normas estabelecidas deste 

programa, de que o aluno deverá primeiro solicitar auxílio em outra instância e 

caso seja negado, o Programa irá apreciar. A referida aluna não encaminhou 

solicitação a outra instância, por isso seu pedido foi negado. 2.3 .Divisão de 

Recursos PROAP 2008. O Prof. Emerson entregou a todos uma planilha, 

contendo o saldo de reserva dos laboratórios, num total de R$ 17.010,00. O 

montante foi dividido, por docente de cada laboratório, e cada um terá direito a 

R$630,00. Os gastos deverão ser efetuados até 28/02/2009. Comunicou que os 

recursos do PROAP para os laboratórios aumentaram, porém o montante de cada 

professor diminuiu um pouco, com a entrada de 2 professores, a Profa. Bianca C. 

Vieira e o Prof. Gil S. Toledo e a manutenção do Prof. Áttila em função de que o 

mesmo ainda tem um orientando. O total de recursos recebido pelo programa 

permanece o mesmo do ano anterior (R$ 40.000,00). 2.4. Indicação de um 

docente para emitir parecer acerca do pedido de co-orientação interessando a 

aluna Izabel Barbosa dos Anjos, orientanda do prof. Gil Sodero de Toledo. O prof. 

Emerson informou que a referida aluna está solicitando a co-orientação da Profa. 

Dra. Maria Eugênia Moreira Costa Ferreira da Universidade Estadual de Maringá. 

Lembrou que os documentos necessários para solicitar co-orientação são: pedido 

do aluno, pedido do orientador, oficio de concordância do co-orientador, currículo 

lattes do orientador, do co-orientador e o projeto de pesquisa do aluno. Informou 

também que o título do projeto é “Estudo das variáveis climáticas e sua 
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contribuição nas internações por doenças do aparelho respiratório, como as IVAS, 

Pie IVAI, em pacientes residentes em Maringá-PR”. Após os informes foi indicado 

o nome da Profa. Dra. Ligia Vizeu Barroso para emitir o parecer. O referido nome 

foi posto em votação e aprovado. 2.5. Uso de Recursos com verba PROAP para 

publicações de professores. A Profa. Maria Elisa manifestou-se favorável a que o 

programa pense numa maneira de auxiliar os docentes para publicar em 

periódicos, tendo em vista que isso é muito importante para o programa frente a 

CAPES e na maioria das vezes os custos são muito altos. Após ampla discussão 

foi decidido que quando um docente tiver esta necessidade, 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. 2.6 Informe sobre o Encontro Internacional 

(Geografia, Tradições e Perspectivas) em conjunto com IV SEPEGE. O Prof. 

Emerson lembrou que na ultima reunião do Programa decidimos realizar o 

SEPEGE em dezembro, porém, após esta reunião ele foi procurado pelos 

Professores Amália Inês e Antonio Carlos R. Moraes, convidando o Programa 

para inserir-se no referido evento. Como o SEPEGE seria na semana após este 

evento, pensou na possibilidade de incorporar o SEPEGE ao mesmo, por se tratar 

de evento internacional. Os referidos professores já encaminharam os projetos 

para pedido de financiamento ao CNPq. O custo deste evento está estimado em 

R$80.000,00. Foi incluída neste evento uma homenagem do programa de 

Geografia Física ao Prof. José Pereira de Queiroz Neto, bem como entrega do 

prêmio de melhor tese do ano de 2007 para a aluna Kátia Canil. A propósito deste 

prêmio o Prof. Emerson parabenizou a comissão examinadora da indicação desta 

aluna, composta pelos professores Maria Elisa Siqueira Silva, Yuri Tavares Rocha 

e Bianca Carvalho Vieira, pelo excelente trabalho realizado. Dentro da 

programação do evento, serão inseridas duas mesas, nas mesas 7: “Geografia 

Física e o planejamento ambiental” e mesa 8: “Alterações ambientais e 

desenvolvimento sócio-econômico”. Precisamos definir se nossos alunos 
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apresentarão trabalho junto com os demais participantes do evento, ou se terão 

momento separado, pois necessitamos fechar este projeto, a fim de 

encaminharmos pedido de auxilio para CAPES, para custear passagens e 

estadias de alguns professores como, por exemplo, Ana Monteiro de Portugal, 

Sandra Baptista Cunha da Univ. Federal Fluminense e Mateo Rodriguez de Cuba. 

Alguns professores questionaram sobre o pagamento de inscrição dos alunos do 

programa, tendo em vista que os mesmos apresentarão trabalhos no SEPEGE. 

Após explanação sobre o evento, o assunto foi amplamente debatido e chegou-se 

a conclusão de que, em função do SEPEGE ter sido criado para que todos os 

alunos publiquem a custo zero e que não haverá prejuízo para o programa, frente 

a CAPES (pois o triênio de avaliação é 2007, 2008 e 2009), o IV SEPEGE será 

transferido para o ano de 2009. 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, 17 de junho  de 2008. 

 
 
A original encontra-se arquivada e assinada na Secretaria de Pós-Graduação do dep. de 
Geografia 


