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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA FÍSICA, realizada aos 24 dias do mês de maio de 2009.
Presidência: Prof. Dr. Emerson Galvani. Comparecimentos: Profa. Dra.
Bianca Carvalho Vieira, Profa. Dra. Célia Regina de Gouveia Souza, Profa.
Dra. Déborah de Oliveira, Prof. Dr. Jorge G. da Graça Raffo, Prof. Dr.
Jurandyr L. S. Ross, Profa. Dra. Lígia Vizeu Barrozo, Profa. Dra. Regina
Araújo de Almeida, Prof. Dr. Ricardo Augusto Felício, Profa. Dra. Rosely
Pacheco Dias Ferreira a representante discente Giovana Luz, e a secretária
Maria Aparecida Brambila. JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os
Professores Doutores Alfredo Pereira de Queiroz Filho, Cleide Rodrigues,
Luis Antonio Bittar Venturi, Ailton Luchiari e Sueli Ângelo Furlan. 1.
EXPEDIENTE. 1.1 Informes sobre eleição de Coordenador e Suplente de
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia Física. O
professor Emerson comunicou que o processo eleitoral transcorreu
normalmente e que não houve outra chapa inscrita e por causa disso, o
debate foi cancelado. Os votos obtidos foram: 14 votos para Prof.
Emerson,k coordenador e 13 votos para Prof. Luis, suplente de
coordenador. O mandato inicia no próximo dia 01/07/09 e encerra-se em
30/06/2011. Informou ainda que uma das atribuições do coordenador é o de
participar das reuniões da Comissão de Pós-Graduação da FFLCH, como
membro nato. Estas reuniões ocorrem uma vez ao mês. O prof. Emerson
informou, ainda, que na reunião da CPG ocorrida ontem, foi eleita a nova
presidente, Profa. Dra. Vera Lucia do Amaral Ferline, Coordenadora do
Programa de História Social. 1.2. Informes sobre o Novo Regimento do
Programa de Pós-Graduação em Geografia Física. O prof. Emerson
comunicou que ocorreram várias reuniões sobre o Regimento, na CPG e na
Pró-Reitoria. O item com maior polêmica a ser resolvido, é sobre os editais
de seleção, no que se refere ao fato dos candidatos se inscreverem, por
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orientador. De acordo com o novo regimento isso não poderá mais ocorrer.
Os candidatos devem se inscrever no Programa. Informou ainda, que a
FFLCH como um todo, adota este sistema de inscrição com o orientador e
apesar de vários programas terem reclamado sobre isso, não houve acordo
com a Pró-Reitoria que está exigindo que os programas se adéqüem ao
novo regimento. Para tentar minimizar este problema, foi encaminhado um
documento, com as novas normas do programa, onde foi proposto , que as
inscrições sejam feitas por linhas de pesquisa e que a CCP instituirá uma
comissão para cada linha de pesquisa, a qual conduzirá o processo seletivo
dos candidatos a ela direcionados. Estamos aguardando um retorno da
Pró-Reitoria. Outra questão que foi retirada de nosso edital, foi a de aceitar
certificados de aprovação em língua estrangeira de instituições, como o
TOEFEL por exemplo. O motivo é que o aluno aprovado nestes exames,
não teriam dificuldade em traduzir um texto como o que é aplicado no
nosso processo de seleção. As novas normas foram enviadas com
urgência, a pedido da Pró-Reitoria, para que nossos novos alunos não
sejam prejudicados, pois se no momento da matricula, o Novo Regimento
não estiver aprovado, eles não podem ingressar e se matricular. 1.3 O prof.
Emerson comunicou que sobrou verba de R$130,00, do PROAP do ano
passado e que necessitava ser gasto com urgência. Comprou um pen-drive
de 16 GB, que será sorteado no final desta reunião. O prof. Emerson
solicitou inclusão na Ordem do Dia, item 2.4 o seguinte assunto: Pedido de
auxílio para participar do Simpósio de Geografia Física aplicada,
interessando a aluna Giovana Luz. A inclusão foi aprovada. 2. ORDEM DO
DIA.

2.1 Apreciação das atas das reuniões de 22/04/2009 e 20/05/09. As

referidas atas foram postas em votação e aprovadas. Na ata de maio, foi
acrescentado o nome do Prof. Ricardo na lista de comparecimentos. 2.2.
Pedido de reembolso de gastos com trabalho de campo, interessando ao
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aluno Cássio Arthur Wollman. O prof. Emerson comunicou que o referido
aluno está solicitando reembolso de um trabalho de campo realizado no
Rio grande do Sul, com despesas de combustível, alimentação, etc. O
vaslor solicitado é de R$ 569,67. Lembrou que este colegiado tem adotado
o expediente de que estas despesas sejam debitadas da cota do orientador
e que se ele não tiver saldo, decidimos em reunião de onde sairá a verba.
Após discussão, definiu-se que todos os casos de pedidos de recursos,
deverão passar pelo orientador para que ele decida, sem a necessidade de
passar neste colegiado. Apenas os casos excepcionais passarão em
reunião. 2.3 Retomada das discussões acerca dos critérios para
classificação de candidatos concorrentes a bolsas de mestrado e
doutorado. O prof. Emerson comunicou que recebeu um documento da
comissão que analisou os últimos pedidos de bolsas,

composta pelos

Professores Ricardo Augusto Felício, Sidneide Manfredini, Jorge Gustavo
da Graça Raffo e a aluna Giovana Luz. Neste documento a Comissão
propôs que sejam rediscutidos alguns pontos, com o objetivo de
aperfeiçoamento

dos

trabalhos

e

a

qualidade

dos

projetos.

1)

procedimentos de contabilização: - as notas de avaliação de cada campo
possam variar de zero a três, ao invés de um a três; - a nota mínima para
aprovação deve ser elevada. Atualmente o valor 54 representa a pontuação
máxima, ou seja, nota 10,0. O valor mínimo, em pontos, é de apenas 20,
onde se atribui a nota 3,7 que é aquém de 5,0 (50%). Desta maneira, é
praticamente impossível reprovar um candidato à bolsa. Sugere-se que o
nível seja elevado para 33 pontos ( nota, 6,1) ou além, para 38 pontos (nota
7,0) dos 54 pontos possíveis. 2) métodos: - dividir o processo de avaliação
em duas partes, sendo a primeira composta pela avaliação do projeto e a
segunda, a avaliação do currículo do candidato; - a realização da primeira
etapa deve ser executada em total anonimato. Os projetos serão entregues
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aos avaliadores sem indicações de nomes, tanto do orientador, como do
orientando;- a segunda etapa do processo constará da avaliação dos
currículos e assim, serão apresentados os seus candidatos e seus vinculos
com os respectivos projetos; - criar um novo item que atribua nota ao aluno
que teve experiência profissional atrelada à produção científica em
desenvolvimento ou ao desenvolvimento do projeto; - os alunos que
receberem nota entre 27 pontos (5,0) e 32 (6,0) ou seja, próximas de
aprovação, serão convidados a reenviar seus projetos, com reformulações
e melhorias, dentro de um prazo pré-estabelecido. Neste caso, os projetos
que forem reclassificados entrarão no final da lista já estabelecida
anteriormente, conforme suas posições de segunda chamada obtidas da
reavaliação. Após a discussão das referidas propostas, decidiu-se aprovar
a proposta de nota mínima de zero a três e que os alunos que não
atingirem a nota de corte, seus projetos serão devolvidos, com a seguinte
ressalva “projeto inadequado, neste momento, da forma como está
apresentado, para usufruir de bolsa . Sugere-se

refazer o projeto e se

inscrever novamente numa próxima seleção”. Com relação à proposta da
nota final mínima, definiu-se que o mínimo ficará em 27 pontos. Quanto aos
métodos (divisão do processo), as propostas foram aprovadas. O novo
formulário de avaliação dos projetos e dos candidatos será refeito e
apresentado em próxima reunião e depois de aprovado será alterado o
documento que consta na pagina do programa e passará a ter efeito para
os alunos inscritos no próximo edital de seleção. Ficou definido, ainda, que
será elaborado um formulário padrão para inscrição à bolsa, que deverá
conter, dentre outras coisas, justificativa, procedimentos metodológicos,
resultados obtidos, resumo do projeto, etc. Este formulário terá o objetivo
de facilitar os trabalhos da comissão uma vez que contemplará todos os
itens necessários para a avaliação do projeto de forma resumida e
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simplificada. O Prof. Emerson comprometeu-se a elaborar um rascunho
deste formulário e apresentá-lo na próxima reunião de julho. 2.4. Pedido de
auxílio para participar do Simpósio de Geografia Física Aplicada,
interessando a aluna Giovana Luz. Conforme decidido anteriormente nesta
reunião a referida aluna irá conversar com sua orientadora, para verificar a
possibilidade de pagamento do auxílio, coma verba de sua cota. 2.5 A
Profa. Rosely Pacheco, solicitou que seja retomada a discussão sobre a
obrigatoriedade de exigir apenas uma língua (inglês), aos candidatos de
mestrado, no processo de seleção. Após discussão, aprovou-se a
rediscussão deste tema, numa próxima reunião. 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, 24 de junho de 2009.

Obs: a ata original encontra-se arquivada na Secretaria de Pós-Graduação
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