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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM 

GEOGRAFIA FÍSICA, realizada aos 12 dias do mês de março de 2014. 

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

Professores Doutores: Ailton Luchiari, Alfredo Pereira de Queiroz Filho, Bianca 

Carvalho Vieira; Cleide Rodrigues, Emerson Galvani, Jurandyr L. Sanches 

Ross, Ligia Vizeu Barrozo, Regina Araujo de Almeida, Sheila Ap. Correia 

Furquim, a representante discente: Marina Jorge de Miranda e a secretária 

Maria Aparecida Brambila Antonio. JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência 

os Professores Doutores: Déborah de Oliveira, Célia Regina de Gouveia 

Souza, Sueli Ângelo Furlan e Yuri Tavares Rocha. O Prof. Luis agradeceu a 

presença de todos os professores  e deu início a reunião.  EXPEDIENTE. 1.1 
Organização do SEPEGE 2014. O Prof. Luis lembrou que definimos que o 

SEPEGE seria realizado no primeiro semestre, tendo em vista que no segundo, 

há muitos eventos. A ex-aluna Simone Rezende foi convidada a participar 

desta reunião para falar sobre a organização do último SEPEGE, do qual 

participou na Comissão Organizadora. Ela sugeriu que fosse realizado com 

muita antecedência, pois vários alunos não encaminham os trabalhos na 

formatação correta, onerando muito a Comissão Organizadora, que acaba 

fazendo este trabalho. Após discussão foi definido que o SEPEGE será 

realizado no segundo semestre, nos dias 23, 24 e 25 de setembro. Definiu-se, 

também que farão parte da Comissão Organizadora todos os técnicos de 

laboratórios do programa de Geografia Física, e a Simone Rezende, de forma 

voluntária, e da Comissão Científica, todos os professores do programa. 

Haverá uma conferência de abertura (com nome a ser definido) e uma de 

encerramento com o prof. José Bueno Conti, cujo convite lhe será 

encaminhado. Um outra mesa no meio do evento ficou em aberto, aguardando 

uma resposta do professor Jurandyr quanto à viabilidade de vinculá-la às 

comemorações dos 70 anos da pós-graduação da Geografia da USP. Caso se 

confirme, os nomes da GF para esta mesa seriam: Adilson Avansi de Abreu 

(coordenação da mesa), profa. Olga Cruz e. O Prof. Dr. José Pereira de 

Queiróz Neto. 1.2 Recursos Proap 2014. O Prof. Luis informou que as normas 
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para utilização dos recursos vão mudar, porém o valor continua sendo 

R$90.000,00. A forma de solicitar mudou. Tivemos que elaborar um orçamento 

referente a R$30.000,00 até o dia 07 de março e encaminhar para a Pró-

Reitoria para aprovação. Optamos por manter o mesmo plano orçamentário 

feito em 2013. Este valor de 1/3 da verba deverá ser gasto até 30 de abril. Para 

o restante do montante, ou seja, R$ 60.000,00 teremos que elaborar um plano 

muito detalhado, que deverá obrigatoriamente conter: marca, modelo, 

fornecedor, preço. Como estas normas são novas, fará uma reunião com o 

Valdeni para saber mais detalhes e trará os informes na próxima reunião. 1.3 A 

Profa. Ligia informou que na reunião da ANPEGE, realizada no dia 24 de 

fevereiro na Unicamp, foi definida a nova diretoria, pelos professores: Eliseu S. 

Sposito (presidente), João Lima S. Neto(secretário) e Charlei Aparecido da 

Silva (tesoureiro). A Sede da ANPEGE ainda será definida, mas o próximo 

encontro será em Presidente Prudente. 1.4 O Prof. Emerson Galvani 

comunicou sobre o IV CIETA - O Congresso Iberoamericano de Estudos 

Territoriais e Ambientais (CIETA) que tem por objetivo promover o intercâmbio 

entre pesquisadores de  diversas  instituições  de países latinoamericanos e 

ibéricos para a discussão da produção geográfica contemporânea .O primeiro 

evento surgiu em 2003 por iniciativa de colegas da Universidade de Morelos 

(México) e  do Instituto  de Geografía Tropical  (Cuba). Os I e II CIETA, 

organizados pelo Departamento de Geografía da Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, foram sediados em Cuernavaca (México). O III CIETA foi realizado 

em Acapulco (México) em 2008, sob a direção da Unidad de Ciencias de 

Desarrollo Regional (UCDR) da Universidad de Guerrero. O IV CIETA foi 

organizado pela Universidad de Mérida (Espanha) em 2010. O V CIETA, 

realizado em Havana (Cuba) em maio de 2012, teve como organizador o 

Instituto de Geografia Tropical. Este ano, o VI CIETA acontecerá entre os dias 

8 e 12 de setembro no Departamento de Geografia da Faculdade de  Filosofia, 

Letras e Ciências  Humanas da  Universidade de São Paulo. Fazem parte da 

Comissão Organizadora os professores: Mónica Arroyo (Presidente),Emerson 

Galvani (Presidente), Alfredo Pereira de Queiroz Filho, Bianca Carvalho Vieira, 
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Fabio Betioli Contel e Manoel Fernandes de Souza Neto. Haverá seis eixos 

temáticos, com temas de Geografia Humana e Geografia Física. 2. ORDEM 
DO DIA. 2.1 Apreciação da ata da reunião do dia 05/02/2014. A referida ata 

foi aprovada. 2. 2 Indicar comissão de bolsa para avaliar os pedidos dos 
candidatos de mestrado. A secretária Maria Aparecida comunicou que houve 

dois inscritos, sendo um orientando da Profa. Célia e o outro da Profa. Regina. 

Comunicou que há uma bolsa disponível e que nos meses de abril, maio, julho 

e setembro haverá outras disponíveis em função de término de vigência. Após 

os informes, foram indicados os Professores Alfredo P. Queiróz Filho, Antonio 

Carlos Colângelo e o aluno Thiago Souza Silveira. O Prof. Emerson pediu a 

palavra para manifestar sua preocupação quanto à condução do programa com 

relação às renovações de bolsa. Atualmente o aluno entrega dois relatórios de 

bolsa, sendo um em janeiro e o outro em julho, e o seu orientador é quem 

aprova ou não a renovação. Após ampla discussão, e tendo em vista o 

adiantado da hora, definiu-se que o assunto será retomado na próxima reunião, 

com o seguinte ponto de pauta: “Critério de renovação de bolsa e 

gerenciamento de vagas”. 2.3 Nomear Comissão para elaboração das 

provas de Proficiência em língua estrangeira para a seleção de 2014. O 

Prof. Luis lembrou que no ano passado foi indicada uma comissão, para cada 

linha de pesquisa. Após informe foram indicados os seguintes professores: 

Linha 1 - ESTUDOS INTERDISCIPLINARES EM PEDOLOGIA E 

GEOMORFOLOGIA – Profa. Cleide Rodrigues; 2 - ESTUDOS TEÓRICOS E 

APLICADOS EM CLIMATOLOGIA – Prof. Tarik Rezende de Azevedo; 3 - 

INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA: TRATAMENTO, REPRESENTAÇÃO E 

ANÁLISE – Prof. Alfredo P. Queiróz Filho; PAISAGEM E PLANEJAMENTO 

AMBIENTAL – Profa. Sueli Ângelo Furlan. O envio dos textos para a Secretaria 

de Pós-Graduação deverá ser até 30 de março. 2.4 Pedido de Co-orientação 
interessando à aluna Priscilla Venâncio Ikefuti, orientanda da Profa. Ligia 
Vizeu Barrozo. O Prof. Luis informou que o co-orientador é o Prof. Alfésio Luis 

Ferreira Braga, da Faculdade de Medicina da USP. Em seguida, fez a leitura do 

parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. Emerson Galvani. O referido parecer foi 



 
FFLCH 

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

 
submetido à votação e aprovado. 2.5 Proposta de critérios de 

credenciamento e recredenciamento, elaborada pelos Professores 
Emerson Galvani, Bianca Carvalho Vieira e Yuri Tavares Rocha. Após 

algumas sugestões de alteração, a Coordenação solicitou que os professores 

tragam sugestões, por escrito, para facilitar a discussão na reunião de abril, 

tendo em vista o adiantado da hora. 2.6 Homologação das atas de 
qualificação dos alunos Eduardo Benévolo Lugão e Sandro Francisco 
Detoni. Homologadas. 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 março de 2014. 

 


