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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA FÍSICA,
realizada aos 16 dias do mês de novembro de 2010. Presidência: Prof. Dr. Prof. Dr. Luis
Antonio Bittar Venturi. Comparecimentos: Professores Doutores Ailton Luchiari, Antonio
Carlos Colangelo, Alfredo Pereira de Queiroz Filho, Bianca Carvalho Vieira, Déborah de
Oliveira,Jurandyr Luciano S. Ross, Lígia Vizeu Barrozo, Luis Antonio Bittar Venturi, Maria
Elisa Siqueira Silva, Ricardo Augusto Felício, Sidneide Manfredini e a secretária Maria
Aparecida Brambila Antonio JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os Professores,
José Bueno Conti, Célia Regina de Gouveia Souza, Cleide Rodrigues, Regina Araujo de
Almeida, Emerson Galvani e Adilson Avansi de Abreu. O Prof. Luis agradeceu a presença
de todos e deu início à reunião, solicitando inclusão no expediente o item 1.2 do seguinte
tema: Informes sobre reunião da CPG e no item 1.3 Informes sobre reunião da UGI; e
ainda na Ordem do Dia, item 2.5 Indicação de nomes para participar do I Fórum Regional
dos Programas de Pós-Graduação do Sudeste; 2.6 Parecer emitido pela Profa. Dra. Sonia
Maria Furian Dias referente ao pedido de recredenciamento da Profa. Dra. Cleide
Rodrigues; 2.7 Parecer emitido pelo Prof. Dr. Jorge G. G. Raffo referente ao pedido para
ministrar interessando a Professora visitante Teresinha de Maria Bezerra Sampaio Xavier;
2.8 Proposta de calendário de reuniões da CCP para o primeiro semestre de 2011. A
inclusão dos referidos itens foram aprovados. 1. EXPEDIENTE. 1.1 Informes sobre o
EPOG. O prof. Luis informou que o evento será de 23 a 26 de novembro nos prédios da
FFLCH e que vários docentes do programa manifestaram-se para coordenar mesas. O
programa completo está na página www.fflch.usp.br/eventos/epog. 1.2 Informes sobre a
reunião da CPG, O Prof. Luis lembrou que o coordenador e o vice têm a função de
intermediar/representar o programa junto a CPG. Na reunião de 26/10 foram dados os
seguintes informes: 1) O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento) está
disponibilizando verba para financiamento de pesquisa e há várias linhas que interessam
a docentes do programa, como sustentabilidade, resíduos sólidos etc; 2) Os membros da
CCP do Programa só podem ser docentes do programa 3) O pedido de verba para o
evento de Cartografia não foi aprovado pela pró-Reitoria de Pós-Graduação; 4) Os
valores de pró-labores para bancas foram alterados. Para mestrado foi para R$ 269,64 e
doutorado R$309,00 e 5) Professores que vêm participar de bancas têm reembolso de
passagem rodoviária, mas não tem reembolso de combustível. A Profa. Bianca solicitou
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um aparte para questionar quais são os requisitos para aprovação de auxilio para evento
a docentes, pois seus pedidos têm sido negados, mesmo tendo seguido todos os critérios
estipulados neste colegiado e encaminhado para CPG. Descobriu que alunos tiveram
seus pedidos aprovados e não estavam dentro dos critérios. O prof. Luis manifestou-se
informando que o assunto pode ser rediscutido na próxima reunião. 1.3 Informes sobre a
reunião da UGI. O prof. Luis informou que a Profa. Sandra Lencioni faz parte da
organização da UGI, cujo evento ocorrerá de 14 a 18 de novembro de 2011 em Santiago
do Chile e que está sendo estimulada a participação de brasileiros. 2. Ordem do dia 2.1.
Apreciação da ata da reunião de 19/10/2010. A referida ata foi aprovada. 2.2. Definição de
critérios para credenciamento e recredenciamento de professores no Programa de PósGraduação em Geografia Física, com base em sugestões enviadas. O Prof. Luis lembrou
que recebeu algumas sugestões a qual transformou em um documento que começou a
ser discutido na reunião passada. Os itens que já foram discutidos e aprovados foram:1) “
o docente deve ter conduzido à defesa nos últimos cinco anos, pelo menos três alunos
(M e/ou D)”, 2) “ter sido responsável, por pelo menos, uma disciplina ligada à sua linha de
pesquisa, nos últimos cinco anos. “A disciplina poderá, no entanto, ser compartilhada com
outro professor da mesma linha”. 3) “ ter oferecido disciplina, pelo menos, ano sim, ano
não, o que totaliza 3 ofertas no período”. O prof. Luis lembrou que a CAPES recomendou
que o programa definisse os critérios para credenciamento e recredenciamento e que
estes critérios são sugestões/recomendações para que o parecerista tenha um parâmetro
para elaborar o parecer, o qual sempre será submetido à aprovação da CCP. Após os
esclarecimentos passou a discussão para o item eventos: “ter participado de eventos de
abrangência nacional ou internacional, pelo menos, ano sim, ano não, o que totaliza três
eventos no período, com apresentação de trabalho ou oferta de mini curso”. O referido
item foi amplamente discutido e aprovado. O item sobre publicações será discutido na
reunião de dezembro e o Prof. Luis solicitou que as sugestões sejam encaminhadas para
a coordenação até o dia 01/12. 2.3 Indicação de nomes para coordenação de área de
avaliação para a CAPES. Após discussão foram indicados e aprovados os seguintes
nomes: Profa. Dra. Cleide Rodrigues, Prof. Dr. Emerson Galvani, Prof. Dr. João Lima
Santana Neto da Unesp Presidente Prudente, Prof. Dr. Archimedes Perez Filho da
Unicamp e Prof. Dr. José Flávio Morais Castro da PUC de Minas Gerais. 2.4
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Homologação das atas de qualificação dos alunos: Jader de Oliveira Santos e Sergio
Orleans de Melo Gadelha. Homologadas. 2.5 Indicação de nomes para participar do I
Fórum Regional dos Programas de Pós-Graduação do Sudeste. O Prof. Luis informou que
o evento ocorrerá em Campinas dias 06 e 07 de dezembro, sendo que o prof. Emerson
poderá participar apenas no dia 06, pois no dia 07 terá reunião da CCP. Após discussão,
o Prof. Ailton manifestou-se dizendo que irá verificar a possibilidade de participar no dia
07 de dezembro. Caso não possa, o Prof. Luis falará com o Prof. Emerson sobre a
possibilidade de adiar a reunião da CCP para o dia 14 de dezembro, para que ele possa
comparecer nos dois dias. 2.6 Parecer emitido pela Profa. Dra. Sonia Maria Furian Dias
referente ao pedido de recredenciamento da Profa. Dra. Cleide Rodrigues. O Prof. Luis
fez a leitura do parecer favorável. Após a leitura o mesmo foi aprovado. 2.7 Parecer
emitido pelo Prof. Dr. Jorge G. G. Raffo referente ao pedido para ministrar disciplina
interessando à Profa. visitante Teresinha de Maria Bezerra Sampaio Xavier. A Profa.
Maria Elisa informou que a Profa. Teresinha é da Universidade Federal do Ceará e que
pretende vir ministrar a disciplina intitulada “Fundamentos de estatística aplicada à
Geografia” no primeiro semestre de 2011. O referido parecer foi lido pelo Prof. Luis e em
seguida submetido à votação e aprovado. 2.8 Proposta de calendário de reuniões da CCP
para o primeiro semestre de 2011. O prof. Luis comunicou que o melhor dia para as
reuniões continua sendo as terças-feiras, portanto, a proposta é a seguinte: fevereiro: 08,
março: 15, abril: 12, maio: 24, junho: 21 e julho: 05. A referida proposta foi aprovada. O
Prof. Luis agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. E, para
constar, Maria Aparecida Brambila Antonio, redigi a ata que será discutida e aprovada na
próxima reunião. São Paulo, 16 de novembro de 2010.
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