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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM 

GEOGRAFIA FÍSICA, realizada aos Dez dias do mês de março de 2015. 

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

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

Emerson Galvani, José Bueno Conti, Jurandyr L. Sanches Ross, Ligia Vizeu 

Barrozo, os representantes discentes Julio Barboza Chiquetto, Maria Carolina 

Vilaça Gomes e William Cabral de Miranda e a secretária Maria Aparecida 

Brambila Antonio.  JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os Professores 

Doutores Célia Regina de Gouveia Souza, Maria Elisa Siqueira Silva, Regina 

Araujo de Almeida e Sueli Ângelo Furlan. 1. EXPEDIENTE. 1.1 Informes 
sobre o Relatório Sucupira. O Prof. Luis informou que finalizou os textos do 

relatório e deverá encaminhar em breve. Agradeceu ao aluno William que, de 

forma voluntária, digitou as produções dos alunos do programa. Informou que 

tem vários professores que não publicam há muitos anos e especialmente no 

ano de 2014 foram poucas publicações. 1.2 Políticas com os egressos. O 

prof. Luis informou que o Germano, técnico do Lab. de Cartografia, está 

organizando o gráfico sobre os egressos (onde estão atuando, em que área, 

salário, etc), baseado nas respostas obtidas dos egressos, ao email enviado 

pela coordenação em novembro de 2014. Informou ainda que pretende retomar 

os seminários com os egressos. 2. ORDEM DO DIA 2.1. Apreciação da ata da 
reunião do dia 02/02/2015. Aprovada. 2.2 Definição de comissões e 

procedimentos para o processo seletivo de 2015. O Prof. Luis informou que 

no período de 07 a 09 de abril ocorrerá o processo seletivo de 2015. Informou 

ainda, que a Pró-Reitoria orientou os programas a realizar o processo de forma 

objetiva e menos “pessoal”. Em seguida, fez a leitura do Edital, que contem 4 

fases, a saber: prova de língua estrangeira, prova de conhecimento específico; 

argüição do projeto de pesquisa e análise do histórico escolar e do currículo. 

Todas as fases são eliminatórias. A prova de proficiência consiste em: para o 

mestrado: tradução de um texto do inglês para o português e para o 

doutorado e doutorado direto: elaboração de um resumo de 200 a 250 

palavras em inglês com base em um texto em português. Após a leitura foi 
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designada as comissões, por linha de pesquisa, que se encarregará de 

elaborar, aplicar e corrigir as provas e foi definido que será composta de 3 

membros, sendo um externo ao programa, um que abriu vagas e outro que não 

abriu vagas. As comissões foram compostas da seguinte forma: Linha 1 
Informação Geográfica, Tratamento, Representação e Análise: Profa. Ligia 

Vizeu Barrozo, Alfredo Pereira de Queiróz Filho e Rúbia Gomes Morato; Linha 
2 – Estudos Interdisciplinares em Pedologia e Geomorfologia: Profa. 

Cleide Rodrigues, Sheila Ap. Correia Furquim e Fernando Nadal Vilela; Linha 3 
Estudos Teóricos e Aplicados em Climatologia: Prof. Emerson Galvani, 

Maria Elisa Siqueira Silva e Gustavo Armani. Caso o Gustavo não possa, foi 

indicado o Prof. Ailton Luchiari; Linha 4 Paisagem e Planejamento 
Ambiental: Prof. Luis Antonio Bittar Venturi, Yuri Tavares Rocha e Déborah de 

Oliveira ou Sueli Ângelo Furlan. A Coordenação encaminhará um email a todos 

os indicados, com as instruções sobre o processo. Foi definido o prazo até 30 

de março para que as comissões encaminhem os textos e a prova de 

conhecimento específico, para coordenação. 2.3 Homologação das atas de 
qualificação dos alunos: Natália Nunes Patucci e Roberto Luiz dos Santos 

Antunes. 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, 10 de março de 2015. 

 


