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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA FÍSICA, realizada aos cinco dias do mês de novembro de 2014.
Presidência: Profa. Dra. Ligia Vizeu Barrozo. Comparecimentos: Professores
Doutores: Ailton Luchiari, Alfredo P. de Queiróz Neto, Bianca Carvalho Vieira,
Emerson Galvani, Sheila Ap. Correia Furquim, Yuri Tavares Rocha, a
secretária Maria Aparecida Brambila Antonio e os representantes discentes
Julio Barboza Chiquetto e William Cabral de Miranda. JUSTIFICATIVAS:
Justificaram a ausência os Professores Doutores: Célia Regina de Gouveia
Souza, Jurandyr L. Sanches Ross, Regina Araujo de Almeida e Sueli Ângelo
Furlan 1. EXPEDIENTE. 1.1 Informes sobre verba PROAP 2014. A Profa.
Ligia informou que o Prof. Luis solicitou à Profa. Maria Elisa que falasse com o
funcionário Valdeni para coletar informações sobre novos procedimentos de
gastos com a verba PROAP. Em seguida passou a palavra à referida
professora. A Profa. Maria Elisa informou que esteve com o Valdeni e fez uma
redistribuição das alíneas, do dinheiro que pode ser gasto, porém é tudo por
licitação. Temos R$56.000 de verba para gastar até março de 2015, porém
com novos procedimentos, deve ser empenhado, por alínea, via Sistema
Mercúrio. Há verba disponível para alunos com eventos. Apesar de a Profa.
Maria Eliza ter conversado com o Valdeni, algumas questões

ficaram

obscuras, sendo assim, a CCP propôs fazer um convite ao Valdeni para que
ele venha fazer uma palestra sobre os novos procedimentos, na reunião do dia
03 de dezembro, as 10hs. ORDEM DO DIA: 2.1 Apreciação da ata da
reunião do dia 08/10/2014. A referida ata foi aprovada. 2.2 Edital de Seleção
segundo o novo regulamento do programa e definição sobre o local de
inscrição e formulário de inscrição para seleção de 2015. A Profa. Ligia
informou que o Prof. Luis fez os ajustes no edital, segundo o novo regulamento,
porém faltam definir algumas questões, como o calendário, o local, etc. Após
discussão, definiu-se transferir o assunto para a reunião de Dezembro, para
esclarecer algumas questões e também em função de que o colegiado está
esvaziado. 2.3 Proposta de disciplina obrigatória. A Profa. Ligia informou
que recebeu proposta da Profa. Célia de mudança no nome da disciplina para
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“Métodos e Técnicas de Investigação e Redação Científica”. O colegiado
aprovou a proposta, alterando a palavra investigação para pesquisa. Em
seguida, o assunto foi amplamente debatido e foi acordado que não serão
contabilizados créditos para nenhum professor, para esta disciplina, nem na
graduação e nem para fins de recredenciamento. Segundo informação da
Regina da CPG, as disciplinas só podem ter, no máximo 3 ministrantes, a cada
semestre. A Profa. Ligia lembrou que esta disciplina será de 8 créditos e
deverá ser feita antes da qualificação. Definiu-se que será oferecida sempre no
segundo semestre. A ementa, que será apensada a esta ata foi aprovada. A
Profa. Ligia lembrou que após a aprovação desta disciplina pelas instâncias
superiores, ainda será necessário encaminhar um pedido para que conste nas
normas do programa. 2.4 Resultado da classificação dos pedidos de bolsa
de mestrado. O Prof. Emerson informou que ajustou a planilha do Excel que
temos utilizado como modelo, de acordo com os novos critérios de bolsa,
encaminhado pelo Prof. Luis. A Comissão percebeu, no entanto, que para os
ingressantes, não tem como atribuir nota para o item “resultados parciais
obtidos”, e, sendo assim, optaram por atribuir a nota máxima a todos os
candidatos. Para resolver esta questão, o colegiado sugeriu fazer uma tabela
separada para os ingressantes. O prof. Emerson informou que se inscreveram
7 alunos, no entanto, um deles, desistiu do curso. Os candidatos selecionados
foram; Vivian Cristina Dias, Rogério Vieira Gomes, Marcelo de Almeida
Balbino, Marco Henrique M. de Abreu, Iury Tadashi Hitora Simar e Susan S. V.
dos Santos. 2.5 Parecer emitido pela Profa. Dra. Cleide Rodrigues,
referente

ao

pedido

de

credenciamento

para

orientar

interessando ao Prof. Dr. Andreas Áttila de W. Miklós.

mestrado

A Profa. Ligia

lembrou que o referido professor já solicitou recredenciamento anteriormente,
tendo sido negado e com sugestão para que ministrasse disciplina, a princípio,
quesito este já cumprido pelo professor. Em seguida fez a leitura do parecer
emitido pela Profa. Cleide, cujo parecer foi “condicional”. O colegiado discutiu a
questão, e como o parecer não foi conclusivo, decidiu-se devolver à referida
professora para que refaça o parecer, de maneira conclusiva e se atendo aos
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critérios do programa, referente a recredenciamento. 2.6 Discutir sobre a
obrigatoriedade de participação dos alunos nos seminários de pesquisa.
A Profa. Ligia informou que o assunto foi inserido, tendo em vista a pouca
participação de nossos alunos, nos seminários de pesquisa, organizados pelo
programa. A Profa. Maria Elisa argumentou que os alunos e os próprios
professores se envolvem pouco nas pesquisas do programa e que esse
envolvimento seria muito benéfico. Informou que há programas que exigem
essa participação dos alunos nos seminários de pesquisa. Considera muito
importante e que dará um direcionamento para as pesquisas do programa.
Após discussão do tema, definiu-se que o assunto será retomado na reunião
de dezembro, com a proposta de criação de disciplina intitulada: Seminário de
Pesquisa I e Seminário de Pesquisa II, também como obrigatórias. Os
professores Yuri e Maria Elisa foram incumbidos de fazer uma proposta de
ementa para estes seminários e encaminhar até a próxima reunião. 2.7
Definição de regras para o uso do site oficial do Programa. Após
discussão, definiu- se encaminhar um comunicado a todos os professores,
informando que o site do programa não deve ser usado para documento de uso
pessoal ou de disciplinas, somente para publicação de interesse do programa,
como as normas, seminários, etc. Para as disciplinas devem ser usadas outras
ferramentas de trabalho, como, por exemplo, o “moodle”. 2.8 Indicar docente
para emitir parecer referente ao pedido de co-orientação interessando ao
aluno Hugo Rogério de Barros, orientando da Profa. Magda A. Lombardo.
A Profa. Ligia informou que o aluno está solicitando co-orientação do professor
Bernardo Barbosa da Silva, da Universidade de Campina Grande. Após
discussão, o Prof. José Bueno Conti foi indicado para emitir parecer. 2.9
Homologação do pedido de transferência de orientação do aluno Alarcon
Matos de Oliveira (do Prof. Alfredo P. Queiróz Filho para o Prof. Dr. José
Bueno Conti). Homologada. 2.10 Homologação do pedido de desligamento
do aluno André Luis Reis Bacha. Homologada. E, para constar, eu, Maria
Aparecida Brambila Antonio, redigi a presente ata que será discutida e
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aprovada na próxima reunião e assinada pelos presentes. São Paulo, 05 de
novembro de 2014.

Obs: ata original encontra-se arquivada na Secretaria de Pós-Graduação

