ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA FÍSICA, realizada aos 20 dias do mês de maio de 2008.
Presidência: Prof. Dr. Emerson Galvani. Comparecimentos: Prof. Dr. Alfredo
Pereira de Queiroz Filho, Profa. Dra. Cleide Rodrigues, Profa. Dra. Déborah de
Oliveira, Prof. Dr. Jurandyr L. S. Ross, Profa. Dr. Ligia Vizeu Barrozo, Prof. Dr.
Luis Antonio Bittar Venturi, Prof. Dr. José Bueno Conti, Profa. Dra. Maria Elisa
Siqueira Silva, Prof. Dra. Rosely Pacheco Dias e Profa. Dra. Sueli Angelo
Furlan e o representante discente Jorge Sleiman e a secretária Rosângela
Fidalgo Garcez. JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os Professores
Doutores: Prof. Dr. Jorge Gustavo da Graça Raffo e Profa. Dra. Sônia Maria
Furian Dias. 1. EXPEDIENTE. 1.1 Informes sobre o Edital de Seleção do
convênio Dinter e Minter com a UEA. O Prof. Emerson apresentou o Edital de
seleção do programa de pós-graduação e informou que o projeto será
submetido à análise da CAPES e após a apreciação da CAPES e sua
aprovação se iniciará o processo de seleção. O Prof. Emerson informou que o
item do edital prova de conhecimento específico foi retirado, pois isto implicaria
em mais uma ida para Manaus de duas pessoas para aplicação da prova. Após
discussão com o colegiado ficou decidido que esse item seria incluído
novamente no edital, adicionando a informação de que a prova seria no dia da
entrevista, para aquele docente que for aplicar prova. 1.2) Outros. O Prof.
Emerson informou o seguinte sobre a vinda do Prof. Dr. Eduardo Salinas: a
permanência dele no país será de 30 dias, o curso terá início em 14 de julho, é
de 8 créditos e será concentrado em três módulos (módulo 1: 14 a 18 de julho,
módulo 2: 28 de julho a 1 de agosto e módulo 3: de 4 a 8 de agosto de 2008).
Prof. Emerson informou sobre sua participação e da Profa. Suelo Ângelo Furlan
no V Seminário Latino-americano de Geografia Física

e I Ibero-americano

ocorrido em Santa Maria e disponibilizou o material do evento para eventual
consulta. Informou ainda que o próximo evento será em Coimbra, Portugal em
2010. 2. ORDEM DO DIA. 2.1 Apreciação da ata da reunião de 15/04/2008. A
referida ata foi posta em votação e aprovada. 2.2. Apreciação do parecer
emitido pelo Prof. Dr. Tarik Rezende de Azevedo, referente ao pedido de
credenciamento para ministrar a disciplina Climatologia aplicada, no Programa
de Pós-graduação em Geografia Física, interessando a Profa. Dra. Ana Maria
Rodrigues Monteiro de Sousa. O Prof. Emerson relatou o parecer do Prof. Tarik

dizendo que o mesmo fez uma análise detalhada sobre a proposta da
professora e que foi favorável ao credenciamento da professora, mas não da
disciplina, pois o que é ofertado no Programa já supre a demanda. A profa.
Elisa não entendeu o parecer do Prof. Tarik e pergunta se é possível a vinda da
professora em outra condição. O Prof. Emerson leu o vasto conteúdo da
proposta e informa que há duas modalidades para a vinda de professor
visitante. Através de credenciamento de disciplina e como professor
visitante/conferencista do programa. O Prof. Jurandyr comenta sobre a
proposta da Professora Ana, dizendo que é um programa vasto e genérico e
que deveria ser mais focado em um assunto da Climatologia. Solicitou que a
princípio a vinda seja aprovada, mas que ela deverá focar um eixo temático
mais direcionado. O Prof. Conti concorda com o Prof. Jurandyr dizendo que há
pontos importantes que poderiam ser abordados na proposta e o Prof. Luís
também concorda e fala que ela deveria se concentrar em temas que não são
dados no Programa. O Prof. Alfredo diz que o parecer é sensato e equilibrado e
deverá ser respeitado. No final da discussão os professores concordaram com
o parecer do Prof. Tarik, mas sugerem que a Professora seja informada sobre
as sugestões do colegiado quanto ao conteúdo da proposta apresentada. 2.3
Indicação de um membro para compor o Conselho Científico da Revista da
Anpege. A profa. Cleide manifestou interesse e foi indicada. O colegiado
aprovou o nome da professora para compor o referido Conselho. 2.4
Organização do IV SEPEGE. Após discussão o Prof. Luís sugere um convite
aos novos professores para participarem da Comissão Organizadora. Serão
consultados os professores Ricardo Felício e Bianca Carvalho Vieira, também
farão parte da comissão os Professores Emerson e Tarik e os representantes
discentes. A Profa. Cleide sugere uma seleção dos melhores trabalhos para
serem submetidos à publicação na Revista Geousp, no intuito de estimular e
incentivar a apresentação dos trabalhos. O Prof. Emerson informa que foi
decidido na última reunião, por uma sugestão da Profa. Sonia Furian Dias, uma
homenagem ao Prof. José Pereira de Queiroz Neto no referido evento. O Prof.
Emerson diz que todos os docentes ativos e aposentados que estejam
participando efetivamente do Programa deverão fazer parte da Comissão
Científica.

O Prof. Emerson sugere as datas entre os dias 10 a 12 de

dezembro do corrente ano para a realização do IV SEPEGE. A sugestão foi

aceita pelo colegiado presente. 2.5 Continuidade das discussões acerca dos
critérios de classificação de bolsistas de mestrado e doutorado. O Prof.
Emerson apresenta a última versão do documento. O colegiado fez alguns
ajustes referente as somatórias e pontuações dos critérios e após os ajustes a
versão final foi aprovada.

A partir desta data a classificação dos bolsistas

(mestrado e doutorado) concorrentes será efetuada baseada nos critérios em
anexo a esta ata e disponibilizados na página do programa de pós-graduação
na internet. O Edital de bolsas só será aberto quando não existir mais alunos
na lista de espera mesmo que para isso sejam abertos editais distintos para
mestrado e doutorado. 6. Outros. Pedido da Profa. Dra. Glória da A. Alves
para a Revista Geousp, sobre liberação de verba para a compra do Programa
PageMaker 7.0.2 Windows Full Português CD1 USER no valor de US$ 739,00
(aproximadamente R$ 1.300,00), solicita 50% do valor para cada área.
Proposta aprovada. O Prof. Luis retirou o seu pedido de auxílio publicação no
valor de R$ 3.882,00. O Prof. Emerson informa que os critérios de publicação
serão discutidos em outra reunião.
O Prof. Emerson Galvani agradeceu a presença de todos e declarou encerrada
a reunião. E, para constar, eu Rosângela Fidalgo Garcez, redigi a presente ata
que será discutida e aprovada na próxima reunião e assinada pelos presentes.
São Paulo, 20 de maio de 2008.

Obs: a ata original encontra-se assinada e arquivada na secretaria de pósgraduação do Dep. de Geografia.

