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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM 

GEOGRAFIA FÍSICA, realizada aos 20 dias do mês de maio de 2009. 

Presidência: Prof. Dr. Emerson Galvani. Comparecimentos: Prof. Dr. 

Ailton Luchiari, Profa. Dra. Bianca Carvalho Vieira, Profa. Dra. Déborah de 

Oliveira, Prof. Dr. Jorge G. da Graça Raffo, Profa. Dra. Lígia Vizeu Barrozo, 

Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi, Profa. Dra. Regina Araújo de Almeida, 

Prof. Dr. Ricardo Augusto Felício, Profa. Dra. Sueli Ângelo Furlan, Profa. 

Dra. Sidneide Manfredini a representante discente Giovana Luz, e a 

secretária Rosângela Fidalgo Garcez. JUSTIFICATIVAS: Justificaram a 

ausência os Professores Doutores Alfredo Pereira de Queiroz Filho, Adilson 

Avansi de Abreu e José Bueno Conti. 1. EXPEDIENTE. 1.1 Informes sobre 

o DINTER e MINTER. O Prof. Emerson comunicou sobre a abertura oficial 

do convênio, informando que o Prof. Wanderley Messias da Costa fez uma 

conferência de abertura no dia 11 de maio de 2009. O convênio formará 30 

mestres e doutores nos dois programas (Geografia Física e Geografia 

Humana) e o convênio encerrará quando o último aluno se formar. O prof. 

Emerson explicou sobre o calendário e o funcionamento das disciplinas que 

estão divididas em módulos e serão ministradas na Universidade do Estado 

do Amazonas. A profa. Sueli falou sobre a expectativa dos alunos do Dinter 

e Minter, a empolgação e qualidade dos mesmos e sobre os problemas 

operacionais encontrados na Universidade do Amazonas. Comunicou que 

todos foram bem recebidos e falou que essa é uma iniciativa importante 

que será um desdobramento do que virá depois e que os orientadores 

estão bem ajustados, porém outros alunos darão mais trabalho devido a 

temática do projeto. Comentou sobre a experiência do ensino a distância e 

que os alunos tem experiência e disciplina. Orientou aos professores que 

fazem parte do convênio a avisar os alunos sobre a qualificação e sobre o 

prazo de 42 meses para o Doutorado e 30 meses para o Mestrado) 1.2. 
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Outros: O Prof. Emerson falou sobre a Comissão de Avaliação do Prêmio 

ANPEGE de Teses e Dissertações, informando que em função da agenda 

do Prof. Yuri Tavares Rocha a comissão agora está composta por quatro 

membros: Prof. Antonio Carlos Colangelo, Sonia Furian, Déborah de 

Oliveira e Tarik Rezende de Azevedo. O Prof. Emerson explicou sobre a 

diferença do Prêmio Capes de Tese que abrange o período inteiro do ano e 

o da Anpege abrange o período de junho de 2007 a 30 de julho de 2009, ou 

seja dois anos. Informou que a comissão analisará 44 trabalhos, cada 

membro analisará 11 trabalhos, os critérios já foram definidos pela referida 

comissão que estão avaliando os trabalhos. A Profa. Célia indagou qual 

seria o prêmio. O Prof. Emerson respondeu informando que a CAPES 

premia a melhor tese com prêmio em dinheiro e a Anpege, normalmente, 

com o custeio para publicação de um livro. O Prof. Emerson comentou que 

os Programas de Geografia Física e Humana tem obtido êxito nos dois 

prêmios nas últimas edições. O Prof. Emerson comunicou sobre a 

contemplação da Profa. Célia com uma reserva técnica do Projeto 

submetido a FAPESP no valor de R$ 20.401,20, informando que o recurso 

será repassado para a Diretoria da Faculdade. 2. ORDEM DO DIA.  O Prof. 

Emerson sugeriu que o item 2.2. Rediscussão das Normas do programa a 

após a revisão da Pró-Reitoria passasse para o último item da ordem do dia 

e incluiu na Ordem do Dia o pedido de credenciamento para ministrar 

disciplina do Prof. Dr. José Ventura da Universidade Nova de Lisboa e que 

a discussão acerca do ranqueamento e critérios de bolsas fossem 

discutidos na próxima reunião. 2.1 Apreciação da ata de reunião de 

22/04/2009. A ata será aprovada na próxima reunião, pois não constava a 

fala do Prof. Dr. Ricardo Augusto Felício. 2.2. Pedido de credenciamento de 

nova disciplina, interessando o Prof. Dr. José Bueno Conti, O Prof. 

Emerson fez a leitura do tema da proposta de disciplina, com 4 créditos. A 
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Profa. Sidneide e o Prof. Ricardo se propuseram a emitir o parecer. Sobre o 

pedido de credenciamento de disciplina do Prof. José Ventura o Prof. Luís 

sugeriu o nome do Prof. Dr. José Bueno Conti. Após discussão ficou 

decidido que o parecer será emitido pelos professores doutores: José 

Bueno Conti, Sidneide Manfredini e Ricardo Augusto Felício. O Prof. Luis 

sugeriu aos professores presentes que tenham contato com professores da 

América Latina para trazerem para o Programa e submeter os pedidos às 

agências de fomento, pois a vinda dos professores Laurent e Ana Monteiro 

não será possível para o corrente ano. A Profa. Sidneide sugeriu uma 

discussão e um planejamento para vinda de colaboradores (professores 

estrangeiros), uma pesquisa de mercado com linhas de pesquisa que 

realmente interessasse ao Programa. O Prof. Emerson falou que 

indiretamente isto já estaria sendo feito, porém o contato com professores 

da América do Sul estaria parado. O Prof. Luis sugeriu que cada 

Laboratório se reúna para sugerir nomes e propostas. A Profa. Sidneide 

sugeriu que a coordenação enviasse um ofício aos coordenadores dos 

laboratórios, solicitando essa pesquisa. O Prof. Luís comentou que as 

chances da vinda de professores da América Latina seriam maiores em 

função, de um provável custo menor. 2.3. Divisão de recursos financeiros 

(Proap 2009). O Prof. Emerson informou que os laboratórios teriam até o 

dia 30 de maio para gastarem o saldo existente, porém seria mais viável 

que esses gastos fossem feitos até o dia 29 de maio. O Prof. Emerson 

informou que os recursos do PROAP subiram para o montante de R$ 

58.000,00 (cinqüenta e oito mil reais), devida à concessão de novas bolsas. 

O Prof. Emerson questionou sobre o caso do Prof. Atilla que não tem mais 

orientandos e se o colegiado presente manteria ou não o nome dele na 

planilha de gasto alocado no Laboratório de Pedologia. Após discussão 

ficou decidido a retirada do nome do Prof. Atilla da planilha de gastos. O 
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Prof. Emerson informou que a Profa. Célia foi agregada ao Laboratório de 

Geomorfologia. O Prof. Emerson fez uma breve explicação sobre os itens 

que podem ser gastos com a verba, a seguir: diárias para trabalho de 

campo; auxílio para eventos; auxílio impressão de material bibliográfico; 

upgrade de computadores.  A Profa. Sidneide comentou sobre a 

precariedade do uso de data-show. O Prof. Emerson comunicou que 

conversou com a coordenação do Programa de Geografia Humana, sobre a 

possibilidade de compra de material permanente, que é viável para 

programas Proex. E que com a verba do Programa de Geografia Física foi 

consertado um dos equipamentos que estava quebrado e que a Geografia 

Humana comprou um data-show para uso exclusivo da pós-graduação. O 

Prof. Emerson informou que o nome da Profa. Bianca será acrescido a 

planilha, a qual será enviada posteriormente via e-mail. 2.4. Indicação de 

uma comissão eleitoral para o processo de eleição para Coordenador e 

Suplente de Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Física. O Prof. Emerson comunicou que o mandato da atual coordenação 

vencerá em 03 de julho e para dar início ao processo de eleição será 

enviado um ofício aos docentes para consulta, todo o processo deverá 

ocorrer até o dia 17 de junho para aprovação na CCP e homologação na 

CPG. O Prof. Emerson explicou que a Comissão Eleitoral será responsável 

pelo processo de condução da eleição e ao final remeterá o resultado à 

coordenação atual. Após consulta sobre nomes para constituir a referida 

comissão foram aprovados os seguintes nomes: Prof. Ailton Luchiari, Prof. 

Ricardo Augusto Felício, Prof. José Bueno Conti e um representante 

discente. O Prof. Emerson fez uma breve leitura do regimento na parte 

referente à eleição dos coordenadores e suplentes. O Prof. Emerson 

informou que a comissão definirá o calendário da eleição que deverá seguir 

o seguinte cronograma: 3 dias para inscrição das chapas; as chapas serão 
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formadas com coordenador e suplente; 1 dia para apresentação das 

propostas e 1 ou 2 dias para a votação. 2.5. Rediscussão das normas do 

programa após a revisão da Pró-Reitoria. O Prof. Emerson explicou que as 

normas foram enviadas em dezembro de 2008 e retornaram no mês de 

maio com sugestões e observações. O primeiro ponto diz respeito ao 

número de pessoas da CCP e que o coletivo de 50% de titulares e 50% de 

suplentes, após discussões será mantido e que o mandato da CCP e da 

coordenação não coincidirá. Outro item seria sobre os critérios de seleção. 

O Prof. Emerson fez uma rápida explicação sobre a condução do nosso 

processo seletivo que está centrado no orientador. O prof. Emerson 

informou que por sugestão da Pró-Reitoria o processo de ingresso na pós-

graduação deverá ser reestruturado, a Pró-Reitoria sugere a formação de 

uma comissão de seleção e um ranqueamento. No edital essa será a 

primeira mudança, o candidato se inscreverá no Programa não mais com 

um orientador. Após ampla discussão ficou decidido que a coordenação 

apresentará a recomendação de inscrição em linhas de pesquisa, 

comissões serão formadas e os candidatos serão encaminhados para 

entrevistas com o orientador. O candidato sugeriria na inscrição a linha de 

pesquisa. O Prof. Luís comunicou que a questão de aplicação de provas de 

conhecimento específico deverá ser para todos ou será excluída. Após 

discussão decidiram manter a prova para o Mestrado e Doutorado. O Prof. 

Luís explicou que o objetivo da Pró-Reitoria seria abrir a Pós-Graduação 

para o Brasil inteiro. O Prof. Emerson mencionou que o orientador dará a 

palavra final, levando em conta todo o processo. Sobre a exigência de 

publicação para os alunos, a coordenação fará um esforço para manter ao 

menos uma publicação como documento obrigatório no momento da 

qualificação ou defesa, mas que esse assunto ainda não está finalizado. O 

Prof. Emerson comentou que o argumento da Pró-Reitoria para exclusão da 
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obrigatoriedade de publicação seria que alguns alunos estariam perdendo o 

prazo por conta da exigência da publicação de um artigo. O Prof. Luís 

comentou que o item Outras Normas (co-autoria), deverá ser excluído, após 

ampla discussão a sugestão da pró-reitoria foi aceita. 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 2009. 

 

 


