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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
FÍSICA, realizada aos 04 dias do mês de novembro de 2008. Presidência:
Prof. Dr. Emerson Galvani. Comparecimentos: Prof. Dr. Ailton Luchiari,
Prof. Dr. Antonio Carlos Colangelo, Profa. Dra. Bianca Carvalho Vieira,
Profa. Dra. Célia Regina de Gouveia Souza, Profa. Dra. Déborah de Oliveira,
Prof. Dr. Jorge Gustavo da Graça Raffo, Prof. Dr. Jurandyr L. Sanches Ross,
Profa. Dra. Lígia Vizeu Barrozo, Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi e as
representantes discentes Giovana Luz e Karine Mirieli dos Santos Costa e a
secretária Maria Aparecida Brambila. JUSTIFICATIVAS: Justificaram a
ausência os Professores Doutores: Prof. Dr. Alfredo Pereira de Queiroz
Filho, Prof. Dr. José Bueno Conti, Profa. Dra. Regina Araújo de Almeida e
Prof. Dr. Yuri Tavares Rocha. 1. EXPEDIENTE. 1.1.Informes sobre o Edital
MCT/CNPq/MEC/CAPES nº 58/2008. O Prof. Emerson comunicou que o
referido edital tem por objetivo incentivar a editoração e publicação de
periódicos científicos brasileiros, sendo considerado prioritário o apoio às
revistas divulgadas simultaneamente por meio eletrônico na internet, em
modo de acesso aberto, em todas as áreas do conhecimento. O prazo para
envio das propostas encerra-se no dia 10/11/2008. O referido edital será
encaminhado às professoras responsáveis pelas revistas Geousp e do
Departamento, Maria Elisa Siqueira Silva, Ana Fani Alessandri Carlos, Rita
de Cássia Ariza da Cruz e Glória da Anunciação Alves. 1.2 Informes sobre
nova composição da CPG da FFLCH. O prof. Dr. Emerson Galvani informou
que em função do Novo Regimento da Pós-Graduação, a CPG terá nova
composição, alterando o número máximo de membros dos atuais 11 para
16, sendo que o Programa de Geografia Física e Geografia Humana serão
representados pelos seus coordenadores e respectivos vices na ausência do
titular. 1.3 Informes sobre o convênio MINTER/DINTER com a Universidade
do Estado do Amazonas. O Prof. Emerson comunicou que o edital de
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inscrições referente a este convênio esteve aberto até o dia 31/10/08,
porém as inscrições tiveram de ser prorrogadas, em função de problemas
no correio do Amazonas, o que acarretará na montagem de um novo
calendário de idas e vindas de professores àquela Universidade. As
disciplinas terão início em fevereiro de 2009. Os professores envolvidos
serão consultados para elaboração de um calendário de idas e vindas, a fim
de ministrarem disciplinas, sempre em duplas de professores de Geografia
Física e Humana, que deverão ir na primeira e na última semana de cada
mês. 1.4 Informes sobre o processo de seleção de candidatos a bolsas de
doutorado. O prof. Emerson comunicou que foi aberto edital de inscrição e
que foi nomeada uma comissão para avaliar os projetos, composta pelos
Professores Yuri Tavares Rocha, Tarik Rezende de Azevedo e Antonio Carlos
Colangelo e o representante discente. A Coordenação do programa
estipulou um prazo para divulgação do resultado, até o dia 24/10/08. Neste
intervalo, recebemos um e-mail da Pró-Reitoria, no qual informavam da
disponibilidade de 880 bolsas emergenciais para implementação imediata e
retroativas a setembro. Desse total, 280 são emergenciais e 600 poderão
ser incorporas definitivamente à cota do programa. A Pró-Reitoria nos deu
prazo até 24 de outubro para que enviássemos os nomes dos alunos que
estão aptos a receber estas bolsas. Diante deste prazo e em função da
indisponibilidade do Prof. Yuri naquele momento em função de outros
compromissos, o mesmo foi substituído pelo Prof. Ailton Luchiari. A referida
comissão se reuniu, aplicou os critérios estabelecidos, que funcionaram
muito bem, exceto pelo fato de que na documentação que exigimos do
aluno para concorrer à bolsa, não consta documento que apareça a média
ponderada, então a comissão atribuiu nota máxima a todos neste quesito.
O resultado final foi o seguinte: 1º) Felipe Araujo Pinto Sobrinho; 2º Jaime
Enrique de Jesus Badel Mogollón, 3º) Rodrigo Luvizotto, 4º) Ana Claudia
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Carfan, 5º) Ana Claudia Sacramento, e em 6º) Juliana de Paula Silva. Os
nomes dos dois primeiros da lista, não foram encaminhados para a PróReitoria, pois haverá cotas do programa, de bolsistas que irão defender,
neste mês de novembro. 1.5 Informes sobre Novo Regimento da PósGraduação da USP. O Prof. Emerson comunicou que recebeu um documento
da Pró-Reitoria, para servir de base na elaboração das normas do
programa. Este documento foi enviado a todos, por e-mail e no escaninho,
solicitando sugestões. Elaborou-se um novo documento, com base nas
regras existentes e aplicamos ao novo regimento. Este documento deverá
ser enviado para a CPG até o dia 13/11/08, a fim de ser apreciado numa
reunião extraordinária do dia 14/11/08/. Em seguida, o referido documento
foi distribuído a todos. Foram levantados alguns pontos de divergência,
dentre eles: prazos, créditos, procedimentos para qualificação e entrega
exemplar definitivo e foi solicitado aos professores credenciados no
programa que enviem suas sugestões para secretaria de Pós-Graduação até
a data de 13/11. Após esta data, a proposta de normas do programa será
encaminhada para a CPG que, em reunião de 14/1, fará uma análise,
indicando possíveis ajustes ao Regimento Geral. Foi acertado, ainda, que na
reunião de 09/12 da CCP será dada continuidade a esta discussão para
encaminhamento posterior a CPG e a Pró-Reitoria. 1.6 Informes sobre
novos representantes discentes na CCP do Programa de Geografia Física. O
professor Emerson comunicou que os alunos Jorge Sleiman e Roberto J.
Hezer Vervloet passaram seus postos de representantes para as alunas
Giovana Luz (titular) e Karine Mirieli dos Santos Costa (suplente). Em
seguida, desejou boas vindas as respectivas alunas. 2. ORDEM DO DIA.
2.1 Apreciação da ata da reunião de 07/10/2008. A referida ata foi posta
em votação e aprovada. 2.2 Parecer emitido pela Profa. Dra. Bianca
Carvalho Vieira, referente ao pedido de credenciamento para orientar
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doutorado, solicitado pelo Prof. Dr. Yuri Tavares Rocha. O referido parecer
foi lido e em seguida posto em votação e aprovado. 2.3 Parecer emitido
pelo prof. Dr. Jorge Raffo, referente ao pedido de co-orientação da aluna
Ana Claudia Carfan. O referido parecer foi lido e, em seguida, posto em
votação e aprovado. 2.4 Parecer emitido pela Profa. Dra. Maria Elisa
Siqueira Silva, referente ao pedido de recredenciamento para orientar em
nível de mestrado e doutorado, interessando ao prof. Dr. Tarik Rezende de
Azevedo. O referido parecer foi lido e, em seguida, posto em votação e
aprovado. 2.5 Definir professores e alunos para as novas linhas de
pesquisa. O professor Emerson informou que estas linhas já foram
discutidas e já enviadas para o catálogo USP e que há possibilidade de
enviarmos imagens para cada linha, conforme solicitado por e-mail a todos.
Já foram definidas imagens para todas as linhas, exceto na linha Paisagem
e Planejamento Ambiental. O Prof. Luis enviará uma imagem para a
referida linha. O Prof. Emerson informou ainda, que precisam ser definidos
os professores e alunos para estas linhas, a fim de serem inseridas na
página da pós-graduação. Solicitou a todos que definam em quais linhas,
sendo no máximo em três, desejam ser inseridos e enviem, para a
Secretaria de Pós-Graduação. 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, 04 de
novembro de 2008.

Obs: a original desta ata encontra-se arquivada na secretaria de pós-graduação
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