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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
FÍSICA, realizada aos onze dias do mês de novembro de 2015. Presidência: Profa.
Dra. Ligia Vizeu Barrozo. Comparecimentos: Professores Doutores: Alfredo Pereira
de Queiróz Filho, Luis Antonio Bittar Venturi, Maria Elisa Siqueira Silva, Sheila
Aparecida Correia Furquim, a representante discente Sara Lopes de Moraes, a pósdoutoranda Grace Bungestab Alves e a secretária Maria Aparecida Brambila Antonio.
JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os Professores Doutores Célia Regina de
Gouveia Souza, Deborah de Oliveira e Emerson Galvani. A Profa. Ligia solicitou
inclusão na Ordem do Dia do seguinte tema: 2.7 Definir a forma de avaliação da
disciplina obrigatória. A inclusão foi aprovada. 1. EXPEDIENTE. 1.1 Informes sobre
cotas vacantes de bolsa de mestrado. A Profa. Ligia informou que temos 2 cotas de
bolsas vacantes, uma da CAPES e uma do CNPq. Temos um prazo de cerca de 6
meses para indicarmos bolsistas para não perdermos as bolsas. No entanto, já
abrimos dois editais e não apareceram candidatos. Após discussão foi decidido pela
abertura de um novo edital. 1.2 A Profa. Maria Elisa informou que irá ministrar um
curso de “Técnicas em Climatologia”, que será gratuito, no período de 2 a 5 de
fevereiro, no Dep. de Geografia. As inscrições serão realizadas de 15/11 a
15/01/2016, através do email julio22@gmail.com. Solicitou que seja divulgado na
página do programa e por email a todos os alunos.

2. ORDEM DO DIA. 2.1

Apreciação da ata da reunião de 07/10/2015. A referida ata foi aprovada. 2.2
Definição sobre o logotipo do Programa. A Profa. Ligia fez a apresentação de 4
propostas que contemplam o nome do programa, com o fundo em relevo, cidade,
cartografia e foi votada e escolhido o logotipo com o relevo e sugestão de alteração
das cores para ficar mais vibrante. 2.3 Parecer emitido pelo Prof. Dr. Alfredo
Pereira de Queiróz Filho, referente ao pedido de prorrogação de prazo de
entrega de tese, interessando ao aluno Pablo Luiz Maia Nepomuceno. A Profa.
Ligia fez a leitura do parecer que foi favorável a 120 dias e em seguida solicitou
manifestação do colegiado. Após discussão foi aprovado apenas 60 dias de
prorrogação. 2.4 Pedido de Recredenciamento para orientar mestrado e
doutorado interessando à Profa. Dra. Cleide Rodrigues. A Profa. Ligia informou
que o credenciamento da Profa. Cleide vencerá em 16/11 e que a mesma preencheu
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o formulário especificando as publicações, disciplinas, etc. Em seguida solicitou a
manifestação dos presentes quanto à sugestão de um professor para emitir um
parecer. O nome da Profa Sheila foi indicado e a mesma aceitou a incumbência. O
parecer será apreciado na reunião de dezembro. 2.5 Pedido de Credenciamento
para orientar mestrado e ministrar disciplina interessando ao Prof. Fernando
Shinji Kawakubo. A Profa. Ligia recebeu a documentação do interessado e informou
que a disciplina que está se propondo a ministrar é “Processamento Digital de
Imagens Orbitais”, que já é oferecida e ministrada pelo Prof. Ailton Luchiari, que se
manifestou informando que irá compartilhar a referida disciplina com o Prof. Fernando,
porém passará a ser o segundo titular responsável. Em seguida solicitou a sugestão
de um nome para emitir parecer. Após discussão a Profa. Ligia foi indicada e aceitou a
incumbência. O parecer será apreciado na reunião de dezembro. 2.6 Pedido de
Credenciamento para orientar mestrado e ministrar disciplina interessando à
Profa. Dra. Rubia Gomes Morato. A Profa. Ligia recebeu a documentação do
interessado e solicitou a sugestão de um nome para emitir parecer. Foi indicado o
nome do Prof. Alfredo que aceitou a incumbência. 2.7 Definir a forma de avaliação
da disciplina obrigatória. Após discussão, foi definido que o Prof. Alfredo irá enviar
um email aos alunos e professores envolvidos, com o seguinte conteúdo:1 ) O
trabalho da disciplina deverá ser realizado nas formas oral e escrita (mesmo
conteúdo); 2) Cada aluno deverá escolher um dos temas das aulas e desenvolvê-lo,
pontuando o que melhorou em relação à versão original do seu projeto; 3) As
apresentações orais ocorrerão nos dias 27/11 e 04/12. Cada aluno terá até 15 minutos
para expor o trabalho e mais 5 minutos para perguntas/discussão. Elas serão
avaliadas pelos professores presentes; 4) A parte escrita deverá ser entregue até dia
04/12. Será corrigida pelo docente que ministrou a respectiva aula; 5) As
apresentações foram divididas por ordem alfabética; Avisar também que não haverá
aula nos dias 13/11/2015 e 20/11/2015 (feriado). 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, 11 de novembro de 2015.

