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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA FÍSICA,
realizada aos 15 dias do mês de junho de 2010. Presidência: Prof. Dr. Emerson
Galvani. Comparecimentos: Prof. Dr. Ailton Luchiari, Profa. Bianca Carvalho
Vieira, Jorge Gustavo da Graça Raffo, Jurandyr L. Sanches Ross, a representante
discente Priscila Venâncio Ikefuti e a secretária Maria Aparecida Brambila.
JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os Professores Doutores: Alfredo
pereira de Queiroz Filho, Célia Regina de Gouveia Souza, Déborah de Oliveira,
Luis Antonio Bittar Venturi,Ligia Vizeu Barrozo, Maria Eliza Siqueira Silva e a
representante discente karine Mirieli dos Santos Costa. EXPEDIENTE. O Prof.
Emerson Galvani solicitou inclusão no Expediente item 1.3 do seguinte assunto:
Convocação da ANPEGE com os Editores de revistas dos Programas de PósGraduação e 1.4 Informes sobre Edital MCT/CNPq 014/2010 – Universal; 1.5
Informes sobre vinda Prof. Eduardo Salinas Chávez para ministrar disciplina. Na
Ordem do Dia item 2.11. Homologações das atas de qualificações dos alunos
Daniela Cristina da Silva, Augusto Jackie N. Vieira, Mariana Anselmi Koessis, Julio
Cesar Pedrasssoli. As inclusões dos referidos itens foram aprovadas. 1.1.
Informes da CAPES sobre classificação dos livros do programa referente ao triênio
2007-2009. O prof. Emerson comunicou que recebeu comunicado da comissão
designada para classificar os livros publicados no triênio 2007/2009, informando
que esteve reunida na Biblioteca Florestan Fernandes no período de 24 a 28 de
maio para realizar a referida atividade. A Biblioteca forneceu as pré-condições
necessárias para a referida classificação, disponibilizando uma sala especial para
receber a remessa de livros durante um mês. Informaram que, obedecendo os
critérios definidos pelo CTC-ES, da CAPES, que não será divulgada a classificação
de livros e sim, o total de pontos obtidos pelos programas com tais publicações,
os quais serão inseridos no item
trienal.1.2

Produção intelectual, quando da avaliação

Documento encaminhado para ANPEGE acerca das propostas de

alterações do estatuto da Entidade. O Prof. Emerson comunicou que encaminhou
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documento com os seguintes termos: “A ANPEGE deve continuar sendo o principal
fórum de discussão de assuntos referentes à Pós-Graduação e Pesquisa no âmbito da
Geografia Brasileira; A participação dos discentes de graduação deve ser incentivada (como
é atualmente) na qualidade de ouvintes, pois estes apresentam seus fóruns específicos de
publicação e deliberação que são os encontros da AGB (Associação dos Geógrafos
Brasileiros) na ocasião da realização dos Encontros Nacionais; Caso se entenda, em
deliberação pela ANPEGE que os discentes da graduação tenham direito a participar deste
fórum sugere-se a necessidade de se estabelecer uma cota de participação em relação ao
total de trabalhos e participantes do ENANPEGE (Encontro Nacional da ANPEGE)”. 1.3.
Convocação da ANPEGE com os Editores de revistas dos Programas de PósGraduação.

O prof. Emerson comunicou que a referida reunião será realizada

durante as atividades do XVI Encontro Nacional de Geógrafos, em Porto Alegre,
entre os dias 26 e 27 de julho. O Prof. Luis Venturi irá participar desta reunião
como representante do programa. 1.4 O Prof. Emerson comunicou que estão
abertas as inscrições para o Edital MCT/CNPq no 014/2010 Universal até o
próximo dia 05 de julho. O objetivo é selecionar propostas para o apoio financeiro
que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e
tecnológico do País, em qualquer área do conhecimento. 1.5 Informes sobre
vinda Prof. Eduardo Salinas Chávez para ministrar disciplina. O Prof. Emerson
comunicou que ainda não recebeu retorno da Pró-Reitoria sobre o pedido de
auxilio para vinda do Prof. Eduardo Salinaz Chaves, por causa da ocupação da
Reitoria. Está verificando a possibilidade de o referido professor vir em novembro,
pois em julho não há mais tempo hábil para ele tirar visto, pedir afastamento,
etc. 2. Ordem do Dia – 2.1. Apreciação da ata do dia 18/05/2010. Aprovada.
2.2 Homologação da transferência de orientação do aluno Jonas Justino dos
Santos, orientando da Profa. Sueli Ângelo Furlan. Homologada. 2.3 Parecer
emitido pelo Prof. Dr. Alfredo pereira de Queiroz Filho, referente ao pedido de
prorrogação de entrega de dissertação do aluno Wladimir Pena Camargo,
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orientando do Prof. Jorge Raffo. O referido parecer favorável foi posto em votação
e aprovado. 2.4 Parecer emitido pelo Prof. Dr. Ailton Luchiari referente ao pedido
de prorrogação de entrega de dissertação de mestrado do aluno Marco Aurélio P.
Marsitch, orientando do Prof. Jorge Raffo. O referido parecer favorável foi posto
em votação e aprovado. 2.5 Parecer emitido pelo Prof. Dr. Ailton Luchiari,
referente ao pedido de prorrogação da entrega de dissertação de mestrado do
aluno Marcos Roberto Martines, orientando do Prof. Jorge Raffo. O referido
parecer favorável foi posto em votação e aprovado. 2.6 Parecer emitido pela
Profa. Dra. Lígia Vizeu Barrozo referente ao pedido de prorrogação de entrega de
dissertação de mestrado do aluno Ivan Carlos Bonadio, orientando do Prof. Jorge
Raffo. O referido parecer favorável foi posto em votação e aprovado. 2.7 Parecer
emitido pelo Prof. Dr. Jorge Raffo referente ao pedido de prorrogação de entrega
de dissertação de mestrado da aluna Walquiria Kazue Sunagawa, orientanda do
Prof. Alfredo Pereira de Queiroz Filho. O referido parecer favorável foi posto em
votação e aprovado. 2.8 Manifestação do Programa acerca de documento
encaminhado pela Profa. Dra. Magda Adelaide Lombardo. O Prof. Emerson
comunicou

que

recebeu

um

documento

da

Profa.

Magda

A.

Lombardo

manifestando seu descontentamento com o Prof. Ricardo Augusto Felício,
responsável pela disciplina “A escala Geográfica e os estudos avançados de
variabilidade climática” , ministrada às segunda - feiras, das 19 às 23 horas no
DG-FFLCH-USP. Conforme relato de uma orientanda dela que estava cursando a
referida disciplina, o Prof. Ricardo Felício, de quem ela nunca ouviu falar, e que
com certeza também não a conhece, disse que a mesma estava “ corrompida”
quando falavam do tema mudanças climáticas e de minha participação no
Encontro de Copenhague, em intervalo de aula do dia 01/03/2010. Após o
referido professor saber que a aluna era orientanda da Profa. Magda, perguntou a
ela o que estava fazendo na aula dele, já que, sendo orientanda dela, ela não
compartilhava das mesmas idéias que ele (esses trechos de “falas” podem ser
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lidos nos documentos que constam do processo). A Profa. Magda considera em
seu documento que a Universidade Pública é um local democrático, e que sendo
assim, o discurso de tal professor lhe parece agressivo. O prof. Emerson
comunicou que este documento, juntamente com o e-mail da orientanda da
Profa. Magda foi encaminhado ao Prof. Ricardo em 07 e abril para que se
manifestasse, porém o mesmo não o fez até a presente data e como se trata de
um documento dirigido a Coordenação do programa, gostaria que este colegiado
se manifestasse e sugerisse um encaminhamento para a referida questão. Após
os esclarecimentos o assunto foi debatido e definiu-se pela redação de um
documento que será enviado a Profa. Magda e com cópia ao Prof. Ricardo e para
a Chefia do Departamento de Geografia, manifestando neste documento que o
programa não é condizente com esta atitude do professor e que não faz a mesma
leitura que ele, pois não representa os docentes do programa. Definiu-se também
que antes do envio deste documento à Profa. Magda o mesmo será apreciado na
próxima reunião de julho. A Profa. Bianca Carvalho Vieira manifestou interesse
em auxiliar na preparação deste documento. 2.9 Divisão dos recursos para os
laboratório referentes ao PROAP. O Prof. Emerson comunicou que os recursos de
2010 ainda não foram liberados pois a CAPES está exigindo que seja inserido no
empenho da Faculdade. Comunicou que o valor unitário, por docente de cada
laboratório, ficou em R$900,00 mais o saldo não gasto de 2009. Uma planilha
será enviada aos professores quando os recursos estiverem efetivamente
liberados. 2.10 Solicitação da Profa. Maria Elisa Siqueira Silva acerca da
realização de um seminário de pesquisa coletivo com todos os alunos do
programa. O prof. Emerson recebeu uma proposta de seminário da referida
professora que tem por objetivo interação entre os professores e dar uma
visibilidade sobre os projetos de pesquisa que cada um desenvolve com seus
orientandos. O prof. Emerson informou a ela que é favorável a iniciativa, porém
enquanto coordenador não tem condições de sistematizar e organizar tal
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seminário. Após os esclarecimentos o assunto foi debatido e como a referida
professora não estava presente (ausência justificada), foi decidido que o assunto
será debatido na próxima reunião, para que a mesma possa apresentar a
proposta. Os presentes manifestaram aprovação à iniciativa e o programa coloca
a disposição a lista de alunos e professores para iniciar a organização desta
atividade. 2.11 Homologação das atas de qualificação dos alunos dos alunos
Daniela Cristina da Silva, Augusto Jackie N. Vieira, Mariana Anselmi Koessis, Julio
Cesar Pedrasssoli. As referidas qualificações foram homologadas. O Prof. Emerson
Galvani agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. E, para
constar, eu Maria Aparecida Brambila Antonio, redigi a presente ata que será
discutida na próxima reunião e assinada pelos presentes. São Paulo, 15 de junho
de 2010.
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