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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA FÍSICA, realizada aos sete dias do mês de maio de 2014.
Presidência: Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi. Comparecimentos:
Professores Doutores: Célia Regina de Gouveia Souza, Déborah de Oliveira,
Jurandyr L. Sanches Ross, Ligia Vizeu Barrozo, Maria Elisa Siqueira Silva, e a
representante discente Marina Jorge de Miranda e a secretária Maria
Aparecida Brambila Antonio. JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os
Professores Doutores: Alfredo Pereira de Queiróz Filho, Bianca Carvalho
Vieira, Cleide Rodrigues, Emerson Galvani, Regina Araujo de Almeida, Sueli
Ângelo Furlan, Sheila Ap. Correia Furquim e Yuri Tavares Rocha. O Prof. Luis
agradeceu a presença de todos os professores e deu início à reunião. Solicitou
inclusão do seguinte tema no expediente: Informe sobre solicitação da CAPES,
de indicação de nomes para comissão de avaliação de área e na Ordem do
Dia: Indicação de nome para emitir parecer referente pedido de prorrogação de
entrega de dissertação do aluno Luiz Gustavo Meira Barros, orientando do
Prof. Antonio Carlos Colangelo. As inserções foram aprovadas. EXPEDIENTE.
1.1 Informe sobre convite para o Seminário de apresentação dos
Resultados de Pesquisa de Pós-Doutorado, da Profa. Dra. Marta de Paiva
Macedo. O Prof. Luis informou que recebeu convite da referida professora para
apresentação dos resultados do seu estágio pós-doutorado, sob a supervisão
do prof. Marcello Martinelli. O evento será no dia 17 de maio das 10h às 13h no
Laboratório de Ensino e Material Didático. 1.2 Informe sobre abertura de
vagas. O Prof. Luis informou que a Cida fez consulta à CPG sobre a
possibilidade de ser abertas vagas para professores e publicada no edital de
seleção, mesmo que no momento da publicação do edital, o professor não
tenha vaga. Foi informada de que é possível, porém com o comprometimento
do professor de que a vaga seja liberada, em até 120 dias (tempo máximo
permitido para que os ingressantes possam ficar na condição de “orientação
acadêmica”, na vaga da coordenação). 1.3 Proposta preliminar de disciplina
obrigatória. O Prof. Luis informou que elaborou uma proposta de disciplina
que auxilie os alunos a desenvolverem suas pesquisas por meio de seminários
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com temas científicos de interesse comum. A proposta é que seja ministrada
por todos os professores para não haver sobrecarga e garantir a oferta da
disciplina, semestralmente. Encaminhará a todos por email e solicitou que
enviem sugestões até o final do mês de maio, para ser debatida na próxima
reunião. 1.4 Informe sobre solicitação da CAPES, de indicação de nomes
para comissão de avaliação de área. O prof. Luis informou que recebeu oficio
da CAPES, solicitando que o Programa indique nomes para coordenação de
área de avaliação de Geografia, até o próximo dia 26 de maio. Após discussão,
o nome do Prof. Emerson Galvani foi indicado por unanimidade. 2. ORDEM DO
DIA. 2.1 Apreciação da ata da reunião de 02/04/2014. A referida ata foi
aprovada. O item 2.2 foi retirado de pauta. 2.3 Indicar docente para emitir
parecer sobre pedido de recredenciamento interessando à Profa. Dra.
Maria Elisa Siqueira Silva. Foi indicado o nome do Prof. Yuri Tavares Rocha.
2.4 Indicar docente para emitir parecer sobre pedido de prorrogação de
entrega de dissertação interessando à Michele Flores Pereira, orientanda
do Prof. Antonio Carlos Colangelo. O Prof. Luis fez a leitura do pedido de
120 dias em que a aluna está alegando problemas de saúde, contendo os
atestados médicos. Após debate, a CCP decidiu solicitar que a aluna peça um
trancamento de saúde, pois, caso não consiga se restabelecer, ainda poderá
solicitar uma prorrogação de prazo. 2.5 Indicar docente para emitir parecer
referente ao pedido de prorrogação de entrega de dissertação de
mestrado interessando ao aluno Julierme Zero Lima Barboza, orientando
do Prof. Yuri Tavares Rocha. Após debate foi indicado o nome do Prof. Ailton
Luchiari. 2.6 Homologação das atas de qualificação dos alunos: Bruna
Luiza Pereira de Jesus e Juliana da Costa Mantovani. As referidas atas
foram homologadas. 2.7 Nomear comissão para elaborar critérios que
sejam compatíveis com: qualificação, projeto de ingresso, renovação de
bolsa e escolha de melhor tese/dissertação. Após amplo debate foram
indicados os professores: Luis Antonio B. Venturi, Célia Regina de G. Souza e
Regina Araújo de Almeida. 2.8 Indicar docente para emitir parecer referente
pedido de prorrogação de entrega de dissertação do aluno Luiz Gustavo
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Meira Barros, orientando do Prof. Antonio Carlos Colangelo. Foi indicado o
nome da Profa. Bianca Carvalho Vieira. E, para constar, eu, Maria Aparecida
Brambila Antonio, redigi a presente ata que será discutida e aprovada na
próxima reunião e assinada pelos presentes. São Paulo, 07 de maio de 2014.

