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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA FÍSICA, 

realizada aos 18 dias do mês de maio de 2010. Presidência: Prof. Dr. Emerson 

Galvani. Comparecimentos: Prof. Dr. Ailton Luchiari, Prof. Dr. Alfredo Pereira de 

Queiroz Filho, Profa. Dra. Cleide Rodrigues, Profa. Dra. Déborah de Oliveira, Prof. 

Dr. José Bueno Conti, Profa. Dra. Lígia Vizeu Barrozo, Profa. Dra. Maria Elisa 

Siqueira Silva, Profa. Dra. Regina Araujo de Almeida, Prof. Dr. Ricardo Augusto 

Felício e a secretária Maria Aparecida Brambila. JUSTIFICATIVAS: Justificaram a 

ausência os Professores Doutores: Antonio Carlos Colangelo, Bianca Carvalho 

Vieira,Célia Regina de Gouveia Souza,  Luis Antonio Bittar Venturi, Rosely 

Pacheco Dias Ferreira, Sueli Angelo Furlan e  Yuri Tavares Rocha. EXPEDIENTE. 

O Prof. Emerson Galvani solicitou inclusão no Expediente item 1.5 do seguinte 

assunto: Informes sobre a classificação de bolsistas de doutorado e na  Ordem do 

Dia, no item 2.8 Parecer emitido pela Profa. Dra. Sonia Maria Furian Dias 

referente ao pedido de prorrogação de entrega de dissertação de mestrado da 

aluna Jaqueline Aparecida Pontes Viana. As inclusões dos referidos itens foram 

aprovadas. 1.1. Solicitação de professor visitante estrangeiro interessando ao 

Prof. Dr. Eduardo Salinas Chávez da Universidade de Havana, Cuba (pedido 

encaminhado pela Coordenação). O Prof. Emerson comunicou que encaminhou à 

Pró-Reitoria, solicitação de verba para vinda do referido professor que deverá vir 

no dia 10 de julho e retornar 10 de agosto. Ministrará disciplina concentrada por 

duas semanas em julho e participará do ENG. Também irá participar da banca da 

Kelly C. Mello e deverá proferir palestra para os alunos de graduação. 1.2  

Reformulação do Estatuto da ANPEGE (os programas devem se manifestar com 

sugestões até o dia 23 de maio de 2010). O Prof. Emerson comunicou que o 

estatuto da ANPEGE tem cerca de 15 anos e que há uma demanda que vem 

surgindo no sentido de mudança do mesmo, para ajustar a legislação. O assunto 

mais polêmico refere-se a inserção dos alunos de graduação no referido 

colegiado. Informou que as propostas que os programas enviarem serão 
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discutidas em uma reunião que será realizada durante o  ENG (Encontro Nacional 

de Geógrafos), com a Comissão incumbida (responsável) de estruturar estas 

propostas e será finalizado novo estatuto durante o ENG de 2011.  Em seguida o 

assunto foi amplamente debatido e o Prof. Emerson irá sintetizar todas as 

propostas e encaminhar a todos para eventuais correções, antes enviar para a 

ANPEGE. O documento deverá ser elaborado com as seguintes considerações: - 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. Informes sobre 

verba PROAP 2010 (Plano de trabalho e recursos dos laboratórios).  O Prof. 

Emerson comunicou que recebemos o mesmo valor do ano de 2009, ou seja, R$ 

58.000,00. Elaborou um plano de trabalho que deverá encaminhar para a Pró-

Reitoria de Pós-Graduação. O referido plano foi distribuído a todos. Informou que 

de 2005 a 2009 temos uma planilha com a porcentagem de quanto gastamos em 

cada alínea e que o referido plano de trabalho foi elaborado com base nesta 

tabela. Agora há uma nova alínea, no artigo 12, que se refere à participação de 

alunos de mestrado em eventos da América Latina. Lembrou que alguns 

laboratórios  ainda não utilizaram todo o recurso, conforme planilha entregue a 

todos. 1.4 Envio dos livros do programa de pós-graduação para avaliação da 

CAPES.  A CAPES pediu para enviarmos os livros do triênio 2007 a 2009. Todos 

os professores e alguns alunos entregaram livros originais que foram enviados 



 
FFLCH 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

Departamento de Geografia 
Programa de Pós-Graduação em Geografia Física 

 
 

 3
 

para nossa biblioteca. Todos os programas de Geografia do Brasil enviarão seus 

livros, que ficará no acervo de nossa biblioteca. Informou ainda que na próxima 

semana a Comissão avaliadora da CAPES, composta por doze pessoas, estará 

fazendo a  avaliação destes livros. 1.5 Informes sobre classificação dos bolsistas 

de doutorado. O Professor Emerson comunicou que a comissão avaliadora foi 

recomposta, pois o prof. Yuri declinou por ser muito amigo da candidata Débora 

Olivato. O referido professor foi substituído pelo Prof. Ailton Luchiari. O aluno 

Humberto Catuzzo foi classificado em 1º lugar e a Débora Olivato em 2º lugar. 2. 

Ordem do Dia – 2.1. Apreciação da ata do dia 13/04/2010. Aprovada. 2.2 

Homologação da qualificação da aluna Thaís Marina Castelhano Ralla. 

Homologada. 2.3 Parecer emitido pelo Prof. Dr. Alfredo pereira de Queiroz Filho, 

referente ao pedido de prorrogação de entrega de dissertação da aluna Mariana 

Bielavsck, orientanda do Prof. Ailton Luchiari. O Prof. Emerson informou que após 

a implantação do Novo Regimento, os pedidos de prorrogação são de 

responsabilidade da CCP. Lembrou que os pedidos de prorrogações devem ter 

justificativa acadêmica e não médica, pois não se trata de trancamento. A 

documentação exigida para estes pedidos de prorrogação é: carta do aluno 

justificando, carta do orientador, cronograma das atividades desenvolvidas, 

versão preliminar da tese ou dissertação. O pedido pode ser feito no máximo por 

120 dias e vale a partir do último dia do prazo final do aluno. Após os 

esclarecimentos, o referido parecer favorável foi posto em votação e aprovado. 

2.4 Parecer emitido pelo Prof. Dr. Ricardo Augusto Felício referente ao pedido de 

prorrogação de entrega de tese da aluna Isabel Utimura, orientanda do Prof. 

Tarik Rezende de Azevedo. O referido parecer favorável foi posto em votação e 

aprovado. 2.5 Parecer emitido pelo Prof. Dr. Emerson Galvani, referente ao 

pedido de prorrogação da entrega  de tese da aluna Adriana Salviato Uller, 

orientanda da Profa. Maria Elena Ramos Simielli. O referido parecer favorável foi 

posto em votação e aprovado. 2.6 Parecer emitido pela Profa. Dra. Cleide 
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Rodrigues referente ao pedido de prorrogação de entrega de tese do aluno José 

Mariano Caccia Gouveia, orientando do Prof. Jurandyr L. S Ross. O referido 

parecer favorável foi posto em votação e aprovado. 2.7 Parecer emitido pelo Prof. 

Dr. Jurandyr L. S. Ross referente ao pedido de prorrogação de entrega de tese da 

aluna Isabel Cristina Moroz Caccia Gouveia. O referido parecer favorável foi posto 

em votação e aprovado. 2.8 Parecer emitido pela Profa. Dra. Sonia Maria Furian 

Dias referente ao pedido de prorrogação de entrega de dissertação de mestrado 

da aluna Jaqueline Aparecida Pontes Viana, orientanda da Profa. Dra. Rosely 

Pacheco Dias Ferreira. 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, 18 de maio de 2010. 

  

 


