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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM 

GEOGRAFIA FÍSICA, realizada doze dias do mês de maio de 2015. 

Presidência: Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi. Comparecimentos: 

Professores Doutores: Ailton Luchiari, Alfredo Pereira de Queiróz Filho, 

Emerson Galvani, Jurandyr L. Sanches Ross, Ligia Vizeu Barrozo, Maria Elisa 

Siqueira Silva, Regina Araújo de Almeida, o representante discente William 

Cabral de Miranda, e a secretária Maria Aparecida Brambila Antonio.  

JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os Professores Doutores Célia 

Regina de Gouveia Souza, Sheila Ap. Correia Furquim, Sueli Ângelo Furlan  e 

Yuri Tavares Rocha. 1. EXPEDIENTE. Antes de dar início à reunião, o Prof. 

Luis solicitou inclusão na Ordem do Dia dos seguintes temas: 2.18 Indicar 

docente para emitir parecer referente ao pedido de prorrogação do depósito da 

dissertação, interessando ao aluno Alex da Silva Sousa, orientando do Prof. 

Jurandyr L. Sanches Ross; 2.19 Indicar docente para emitir parecer referente 

ao pedido de prorrogação de Maria Cristina Machado de Lima, orientanda do 

Prof. Ailton Luchiari e 2.20 Homologação da data de qualificação da aluna 

Ingrid Maria Furlan Oberg. As referidas inclusões foram aprovadas. 1.1 

Informes sobre o processo eleitoral da próxima coordenação do 

programa. O Prof. Luis informou que seu mandato e o da Profa. Ligia encerra-

se em 04 de julho e é necessário realizar eleição em junho, para homologar na 

CCP e na CPG ainda em junho, para não haver vacância. Na Ordem do Dia 

será feita a indicação de uma comissão para organizar o processo eleitoral. 

ORDEM DO DIA 2.1 Apreciação da ata da reunião do dia 07/04/2015. A 

referida ata foi aprovada. 2.2 Proposta de questionário para Avaliação das 
disciplinas pelos alunos, proposta pela comissão composta pela Profa. 

Ligia Vizeu Barrozo e o representante discente Julio Barboza Chiquetto. A 

Profa. Ligia informou que elaborou junto com os representantes discentes 

algumas questões abrangendo aspectos referentes às disciplinas, aos 

professores e colocou no facebook para alunos encaminharem sugestões. O 

Prof. Luis solicitou que a Profa. Ligia encaminhe as questões para enviar por 

email aos alunos e para colocar no site para que encaminhem sugestões e na 
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próxima reunião definir as questões para poder aplicá-las antes do término das 

disciplinas deste semestre. 2.3 Parecer emitido pelo Prof. Dr. Ailton 

Luchiari, referente ao pedido de prorrogação interessando à aluna Bruna 

Luiza Pereira de Jesus, orientanda da Profa. Magda Adelaide Lombardo. O 

referido parecer foi favorável a 120 dias, porém a CCP aprovou apenas 60 

dias. 2.4 SEPEGE 2015. Após discussão definiu-se substituir o SEPEGE por 

Seminários, que serão realizados após o término da disciplina obrigatória, no 

próximo semestre, com objetivo de continuar tendo uma “troca cientifica” dos 

projetos. 2.5 Pedido de aproveitamento de créditos interessando à aluna 

Susan S. Viana dos Santos, orientanda da Profa. Dra. Sidneide Manfredini.  

O prof. Luis informou que a referida aluna está solicitando o aproveitamento de 

créditos cursados enquanto aluna especial, da disciplina HSA Poluição das 

águas, cursada na Faculdade de Saúde Pública, de 8 créditos. A orientadora, 

Profa. Sidneide concordou com o pedido. APROVADO. 2.6 Resultado da 
seleção para indicação de melhor tese de 2014 para concorrer ao Premio 
Tese da CAPES, elaborada pela comissão composta pelos professores 
Antonio Carlos Colangelo, Maria Elisa Siqueira Silva e Déborah de 

Oliveira. O Professor Luis fez a leitura do resultado o qual indicou a tese do 

aluno Rodolfo Alves da Luz. 2.7 Nomear Comissão para avaliar e indicar a 
melhor tese ou dissertação de 2013 e 2014, para concorrer ao Premio 
“Aziz Ab Saber” da ANPEGE. Após discussão foram indicados os seguintes 

nomes: Profa. Dra. Sheila Ap. Correia Furquim, Tarik Resende de Azevedo e 

José Bueno Conti. Caso estes professores não possam, foram indicados para 

suplentes os professores: Sidneide Manfredini, Célia Regina de Almeida, Lylian 

Coltrinari e Antonio Carlos Colangelo. 2.8 Nomear comissão para avaliar e 

indicar um candidato à bolsa PNPD/CAPES. O prof. Luis informou que o 

Programa recebeu da CAPES uma cota de bolsa pós – doutorado (PNPD) e 

que abriu Edital de Seleção, o qual se inscreveu dois candidatos: Sergio 

Serafini (ex-orientando do Prof. José Bueno Conti) e Grace B. Alves (ex-

orientanda do Prof. Dr. José Pereira de Queiróz Neto). Após os informes foram 

indicadas para compor a comissão as professoras Ligia Vizeu Barrozo, 



 
FFLCH 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
Departamento de Geografia 
 
Programa de Pós Graduação em Geografia Física 

 
Déborah de Oliveira e Maria Elisa Siqueira Silva. 2.9 Definição sobre a 

disciplina obrigatória “Métodos e Técnicas de Pesquisa e Redação 
Científica” (definir dia da semana, módulos e professores).  O Prof. Luis 

lembrou que esta disciplina já foi aprovada pela CPG e foi solicitado que a 

mesma seja incluída no Regulamento do programa, cujo pedido está 

tramitando na Pró-Reitoria.  Lembrou ainda, que cada módulo será ministrado 

por um ou dois professores. Em seguida fez a leitura do titulo de cada módulo 

com os respectivos responsáveis que estavam presentes e confirmaram a 

participação. Foi definido que a disciplina será ministrada às sextas-feiras de 

manhã com início no dia 28 de agosto. A ementa com o nome e data de cada 

módulo será encaminhada aos professores responsáveis por cada módulo. 

2.10 Pedido de credenciamento para orientar em nível de mestrado e 
doutorado e ministrar disciplina, interessando ao Professor Gilberto 
Pessanha Ribeiro da UNIFESP.  Após discussão decidiu-se não encaminhar o 

pedido a um parecerista, tendo em vista que o quadro de professores 

colaboradores do programa já está completo. 2.11 Indicar docente para emitir 
parecer referente ao pedido de prorrogação interessando ao aluno Tulius 

Dias Nery, orientando da Profa. Bianca Carvalho Vieira. Foi indicado o Prof. 

Jurandyr L. Sanches Ross. 2.12 Indicar docente para emitir parecer 
referente ao pedido de prorrogação interessando ao aluno Fabrízio de 
Luiz Rosito Listo, orientando da Profa. Bianca Carvalho Vieira. Foi indicado 

o Prof. Jurandyr L. Sanches Ross. 2.13 Indicar docente para emitir parecer 
sobre pedido de prorrogação interessando ao aluno Marcos Antonio de 
Melo, orientando do Prof. Jurandyr L. Sanches Ross. Foi indicado o Prof. 

Ailton Luchiari. 2.14 Indicar docente para emitir parecer sobre pedido de 
prorrogação interessando ao aluno Sandro Francisco Detoni, orientando 
do Prof. Adilson Avansi de Abreu. Foi indicado o Prof. Emerson Galvani. 

2.15 Indicar docente para emitir parecer referente ao pedido de 
prorrogação interessando à aluna Waldirene Ribeiro do Carmo. Foi 

indicado o Prof. Alfredo P. de Queiróz Filho. 2.16 Nomear comissão para 
eleição de coordenador e vice-coordenador, biênio 2015-2017. Foram 
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nomeados os professores Luis A. Bittar Venturi, Ailton Luchiari e Emerson 

Galvani. Foi definida a data de inscrição de chapas até o dia 22 de maio, no dia 

01 de junho haverá apresentação da proposta e nos dias 02 e 03 de junho será 

realizada a eleição. 2.17 Homologação das atas de qualificação dos alunos: 
Alexandra Aguiar Pedro e Ana Clara Cerminaro. Homologadas. 2.18 Indicar 

docente para emitir parecer referente ao pedido de prorrogação do depósito da 

dissertação interessando ao aluno Alex da Silva Sousa, orientando do Prof. 

Jurandyr L. Sanches Ross. Foi indicado o Prof. Antonio Carlos Colangelo. 2.19 
Indicar docente para emitir parecer referente ao pedido de prorrogação de 

Maria Cristina Machado de Lima, orientanda do Prof. Ailton Luchiari. Foi 

indicada a Profa. Ligia Vizeu Barrozo. 2.20 Homologação da data de 
qualificação da aluna Ingrid Maria Furlan Oberg. Homologada. 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, 12 de maio de 2015. 

 


