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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

FÍSICA, realizada aos 12 dias do mês de novembro de 2007. Presidência: Prof. Dr. 

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

de Queiroz Filho, Profa. Dra. Déborah de Oliveira, Prof. Dr. Jorge G. da Graça Raffo, 

Prof. Dr. Jurandyr L. S. Ross, Profa. Dr. Ligia Vizeu Barrozo, Prof. Dr. Luis Antonio Bittar 

Venturi, Profa. Dra. Regina Araujo de Almeida, Profa. Dra. Sidneide Manfredini, Profa. 

Dra. Sonia Maria Furian Dias, Profa. Dra. Sueli Ângelo Furlan, o representante discente 

Jorge Sleiman e a secretária Maria Aparecida Brambila. JUSTIFICATIVAS: Justificaram 

a ausência dos Professores Doutores: Profa. Dra. Rosely Pacheco Dias Ferreira, Yuri 

Tavares Rocha e Maria Elisa Siqueira Silva.  1. EXPEDIENTE. 1.1 Novas regras para 

Bolsas de Doutorado no País com estágio no exterior (PDEE). O Prof. Emerson 

esclareceu que pelas novas regras, o pedido de bolsa será feito diretamente pelo aluno, 

no site da CAPES, não sendo mais necessário preencher papéis, encaminhar para CPG 

e para Pró-Reitoria. Agora a relação será diretamente com a CAPES. O Coordenador do 

programa terá o papel de homologar os pedidos, também através do site. Informou que 

irá disponibilizar na página do Departamento, estas novas regras. 1.2) Aproveitando o 

ensejo, o Prof. Emerson fez um relato sobre os informes prestados pelo Pró-Reitor, em 

uma reunião destinada aos coordenadores para tratar do novo Regimento da Pós – 

graduação. Um dos assuntos abordados foi à necessidade de constituição de uma 

Comissão Permanente de Bolsas, pois, apesar de procedermos politicamente corretos, 

estamos procedendo de forma ilegal, pois segundo a portaria da CAPES nº 52 de 26 de 

setembro de 2002, cada Instituição de Ensino Superior deverá constituir Comissão de 

Bolsas, com três membros, no mínimo, composta pelo coordenador do programa, por 

um representante(s) do corpo docente e discente, sendo os dois últimos escolhidos por 

seus pares, respeitados os seguintes requisitos:1) no caso do representante  docente, 

deverá fazer parte do quadro permanente de professores do programa; 2) no caso de 

representante discente, deverá estar, há pelo menos um ano, integrado às atividade do 

Programa, como aluno regular. São atribuições da Comissão de Bolsas/CAPES: 1) 
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observar as normas do programa e zelar pelo seu cumprimento;2) examinar as 

solicitações dos candidatos; 3) selecionar os candidatos às bolsas do programa 

mediante critérios que priorizem o mérito acadêmico, comunicando à Pró-Reitoria ou a 

Unidade equivalente, os critérios adotados e os dados individuais dos alunos 

selecionados;4) manter um sistema de acompanhamento do desempenho acadêmico 

dos bolsistas e do cumprimento das diferentes fases previstas no programa de estudos, 

apto a fornecer a qualquer momento um diagnóstico do estágio do desenvolvimento do 

trabalho dos bolsistas em relação à duração das bolsas, para verificação pela IES, ou 

pela CAPES; manter arquivo atualizado, com informações individuais dos bolsistas, 

permanentemente disponível para a CAPES.  Diante desta informação, solicitou 

inclusão na Ordem do Dia da Constituição da Comissão de Bolsas Permanente. 

Aprovado. 1.3) O Prof. Emerson informou que a verba Proap/2007 deve ser gasta até 

28/02/2008. Lembrou que vários Laboratórios ainda não utilizaram suas respectivas 

verbas. Informou, ainda, que no mês de agosto, foi feito um “empréstimo” para o 

Programa de Geografia Humana, no sentido de pagamento de diárias para professores 

visitantes que estavam participando de eventos. Ficou acertado que quando for efetuado 

o pagamento da Geousp, o programa de Geografia Humana arcará com R$ 550,00 a 

mais, para cobrir este “empréstimo” . 1.4) O Prof., Emerson comunicou que foi 

procurado pelo prof. Wagner Costa Ribeiro, Diretor do PROCAM, no sentido de 

realização de um evento, nos dias 26 de 27 de novembro no PROCAM, em conjunto 

com os Programa de Geografia Física e Humana e PROCAM, sobre Ciclo de palestras 

sobre Gestão da Água no México, que terá a presença das professoras Verónica Ibarra, 

que irá proferir a palestra denominada ”Apropriación y uso de bosques y agua em el 

México posrevolucionario” , bem como a Profa. Alejandra Peña, que irá proferir palestra 

denominada “ Reestruturación del sector agua em México”. Há necessidade de 

indicarmos docentes de Geografia Física para coordenador e como debatedor, deste 

ciclo de palestras. Após discussão definiu-se o nome do professor Jurandyr Ross como 

debatedor e do Prof. Luis Bittar Venturi . O Prof. Emerson comunicou ainda, que as 
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despesas com diárias destas professoras serão pagas pelos Programas de Humana e 

Física e pelo PROCAM ao custo de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais). 1.5) O Prof. 

Emerson informou que encaminhou, via e-mail, um documento contendo 

detalhadamente à avaliação da CAPES, principalmente no que se refere ao QUALIS 

LIVROS. Este documento também está disponível na Secretaria de Pós – Graduação. 

1.6) O professor Emerson solicitou inclusão na Ordem do Dia, do seguinte tema: Pedido 

do aluno Julio B. Chiqueto, para que o programa custeie a adesão para os Estudantes 

de Geografia à International Association of Physics Students( IAPS). Aprovada a 

inclusão. 1.7 A Profa. Sueli Ângelo Furlan informou que efetuou contato com o Prof. Dr. 

Nigel Smith da Universidade da Flórida, que atualmente é pesquisador em Ecologia 

Humana na Amazônia, sobre a possibilidade de intercâmbio entre as Instituições. O 

pesquisador se dispõe a vir em maio de 2008 como professor visitante no programa. A 

proposta recebeu o apoio de todos e será dado encaminhamento ao processo. 2. 

ORDEM DO DIA. 2.1 Apreciação da ata da reunião de 16/10/2007. A referida ata foi 

posta em votação e aprovada. 2.2 Indicação de nomes para Comissão de Avaliação da 

CAPES (5 nomes). O prof. Emerson informou que esta Comissão será composta por 

doze professores e subdividas em pequenas comissões, formadas por dois professores, 

que avaliam os programas de Geografia do Brasil . Os programas de Pós Graduação do 

Brasil, indicam 5 nomes, que serão enviados para CAPES que irá verificar os mais 

votados. O docente que tiver o maior número de votos será o coordenador geral desta 

comissão. Após os esclarecimentos, foram sugeridos os seguintes nomes: Prof. Dr. 

Antonio Carlos Vitte, Prof. Dr. Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Prof. Dr. Roberto Rosa, 

Prof. Dr. Roberto Verdum e Prof. Dr. Emerson Galvani. Os referidos nomes foram 

postos em votação e aprovados. 2.3 Indicação de nomes para ANPEGE (3 nomes). O 

Prof. Emerson informou que a ANPEGE também elabora uma lista, fornecida pelos 

Programas de Geografia do Brasil, para encaminhar a CAPES. Após discussão, foram 

indicados os nomes dos Professores Doutores Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Antonio 
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Carlos Vitte e Roberto Verdum. 2.4 Pedido de auxílio para publicação de artigo 

(R$900,00) interessando ao Prof. Dr. Yuri Tavares Rocha. O Prof. Emerson informou 

que este artigo é para publicação em uma revista internacional e que o mesmo tem 

cópias coloridas. Lembrou que já foi aprovado por este colegiado um pedido para a 

Profa. Maria Elisa. Em seguida solicitou a manifestação dos docentes. Após discussão, 

decidiu-se consultar os Laboratórios, a fim de verificar a possibilidade de custear tal 

despesa. Após a consulta por email a todos os membros dos laboratórios, ficou decidido 

que a publicação será custeada com os recursos do laboratório de Climatologia e 

Biogeografia (R$ 660,00) e os demais (R$240,00) sairá da cota do Laboratório de 

Geomorfologia. 2.5 Constituição da Comissão Coordenadora de Programa (CCP).  O 

Prof. Emerson lembrou que na última reunião foi discutida a necessidade da constituição 

desta CCP, pois este colegiado não consta no atual regimento. A USP está alterando o 

regimento da Pós – graduação e nele está preconizado a constituição desta CCP, que 

deve ser constituída pelo Coordenador do programa e seu suplente, pelo menos mais 

um docente credenciado como orientador no Programa e pela representação discente 

do programa. Na reunião passada decidiu-se que esta CCP seria o colegiado atual, 

porém, consultando as instâncias superiores, foi informado de que os membros da CCP 

devem ser professores ativos, pois os aposentados não podem participar de nenhum 

colegiado na USP. Foi enviado um documento a todos, por e-mail, solicitando 

manifestação sobre a categoria que cada um gostaria de participar (titular ou suplente). 

Manifestaram-se os professores para a categoria titular: Jurandyr L. S. Ross, Ailton 

Luchiari, Jorge G.G. Raffo, e para SUPLENTES: Déborah de Oliveira, Regina Araujo de 

Almeida e Alfredo P. Queiroz Filho. Informou ainda, que o total de docentes que podem 

ser eleitos é de 20 e que os membros suplentes não precisam ser “casados” . Após 

discussão, foram indicados os seguintes nomes para TITULARES: Prof. Dr. Ailton 

Luchiari, Prof. Dr. Alfredo Pereira de Queiroz Filho, Prof. Dr. Emerson Galvani, Prof. Dr. 

Jorge J. G. Raffo, Prof. Dr. Jurandyr L. S. Ross, Profa. Dra. Ligia Vizeu Barroso, Prof. 

Dr. Luis Antonio Bittar Venturi, Profa. Dra. Sidneide Manfredini, Profa. Dra. Sonia Maria 
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Furian Dias e Profa. Dra. Sueli Angelo Furlan. Para SUPLENTES, os demais 

professores ativos, que são: Prof. Dr. Adilson Avansi de Abreu, Prof. Dr. Antonio Carlos 

Colangelo, Profa. Dra. Cleide Rodrigues, Profa. Dra. Déborah de Oliveira, Profa. Dra. 

Maria Elisa Siqueira Silva, Profa. Dra. Regina Araujo de Almeida, Profa. Dra. Rosely 

Pacheco Dias Ferreira, Prof. Dr. Tarik Rezende de Azevedo, Prof. Dr. Yuri Tavares 

Rocha e Profa. Bianca Carvalho Vieira. Em seguida, o Prof. Emerson lembrou que esta 

Comissão terá 90 dias, a partir da implementação no novo regimento, para elaborar o 

seu Regimento. Portanto, sugere que se alguém quiser propor mudanças, tais como: 

numero de créditos para doutorado, qualificação para mestrado (há cursos que não 

fazem qualificação para mestrado), critérios de desligamentos, credenciamento de 

professores, exame de proficiência, exame de ingresso, etc, que tragam propostas, pois 

este é o momento para mudanças. Informou, ainda que haverá um  período de 

transição, sendo que  alunos, poderão optar, pelo regimento atual ou pelo novo 

regimento. O novo regimento deverá entrar em vigor a partir de 2009. 2.6 Constituição 

da Comissão Eleitoral para eleição de Coordenador e Vice-Coordenador do programa 

de Pós – graduação em Geografia Física. O Prof. Emerson informou que na reunião dos 

coordenadores de programas com a Profa. Paula Montero, Presidente da CPG, foi 

recomendado que se realizasse eleições novamente, para que todos os mandatos de 

coordenador e vice, coincidam com os da CCP. Na reunião com o Prof. Armando 

Corbani Ferraz, Pró - Reitor de Pós – Graduação, recomendou-se que não se fizessem 

eleições, para não prejudicar os programas que realizaram eleições recentemente. Após 

os esclarecimentos decidiu-se reconduzir os mandatos atuais, com início a partir de 

janeiro de 2008 e término em 31 de dezembro de 2009. 2.7. Constituição da Comissão 

Permanente de Bolsas.  O Prof. Emerson informou que esta comissão deve ser 

composta de três membros, no mínimo, sendo obrigatória a presença do coordenador 

do programa e por um representante do corpo discente.  Esta Comissão terá mandato 

de 2 anos, com validade até o término do mandato do Coordenador do Programa. O 

assunto foi amplamente debatido e discutiu-se a necessidade de elaborar critérios para 
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julgamentos destas solicitações de bolsas, tendo sido concluído que todos os 

professores que quiserem enviar propostas de critérios devem encaminhar e-mail para o 

Coordenador do programa ou para o Prof. Jorge Raffo, pois o assunto será debatido na 

próxima reunião. Em seguida, discutiu-se que a Comissão de Bolsas que será nomeada 

terá livre arbítrio para consultar pareceristas “ad-doc” , para assessorar nos trabalhos. 

Após discussão, foram indicados os nomes dos Professores Doutores Emerson Galvani 

e Luis Antonio Bittar Venturi e o aluno Jorge Sleiman para comporem a referida 

Comissão, com mandato de 2 anos, a iniciar em janeiro de 2008. 2.8 Pedido do aluno 

Julio B. Chiqueto, para que o programa custeie a adesão para os Estudantes de 

Geografia à International Association of Physics Students( IAPS). Após discussão do 

assunto, decidiu-se não aprovar a referida solicitação, pois entendeu-se que o pedido 

não atende os interesses da grande maioria dos alunos do programa.. O Prof. Emerson 

Galvani agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. E, para 

constar, eu Maria Aparecida Brambila, redigi a presente ata que será discutida e 

aprovada na próxima reunião e assinada pelos presentes. São Paulo, 12 de novembro 

de 2007.. 

 

Obs: a ata original, encontra-se assinada e arquivada na secretaria de pós-

graduação do Dep. de Geografia 


