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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

FÍSICA, realizada aos 16 dias do mês de outubro 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. José Bueno Conti, Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi,  

Profa. Dra. Rosely P. Dias Ferreira, Profa. Dra. Sidneide Manfredini e  Profa. Dra. 

Sueli Ângelo Furlan, Profa. Dra. Regina Araújo de Almeida, os representantes 

discentes Jorge Sleiman, Roberto José Hezer Moreira Vervloet e a secretária 

Maria Aparecida Brambila. JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os 

Professores Doutores Cleide Rodrigues, Ligia Vizeu Barroso e Jurandyr L. 

Sanches Ross.  1. EXPEDIENTE. 1.1 Informe sobre o Coleta Capes ano base 

2007. O Prof. Emerson informou que o Programa manteve a nota 5 e que teve 

bons indicadores. Enviou a todos os docentes, por e-mail, as notas obtidas de 

todos os programas de geografia no Brasil. O Programa de Geografia Humana 

teve nota 7. Esclareceu que para o programa passar para nota 6, um dos 

requisitos é de que 50% dos docentes tenham publicações internacionais 

qualificadas no triênio e que em todos os indicadores (Proposta do programa, 

corpo docente, corpo discente, teses e dissertações, produção intelectual e 

inserção social) apresente conceito muito bom. Nesta última avaliação tivemos os 

seguintes conceitos, em cada item, a saber: PROPOSTA DO PROGRAMA: Bom; 

CORPO DOCENTE: Muito Bom, CORPO DISCENTE, TESES E 

DISSERTAÇÕES: Regular; PRODUÇÃO INTELECTUAL: Muito Bom; INSERÇÃO 

SOCIAL: Bom. Apreciação geral da Comissão de Avaliação da CAPES: “Os dados 

melhoraram bastante, apresentando maior consistência do que no relatório 

passado. Identifica-se, contudo, incongruências nos dados de participação 

discente nos projetos de pesquisa, no financiamento dos projetos, nas bancas das 

teses e dissertações, além de não ter apresentado dados do tempo médio de 

doutorado dos bolsistas plenos”. Após os informes, a Profa. Regina Araújo de 
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Almeida, agradeceu ao esforço da Coordenação, para que o Programa tivesse 

nota 5. Sugeriu que seja pensada uma estratégia para os próximos 3 anos, no 

sentido da inserção social (que a CAPES considerou como bom). O  Prof. 

Emerson repassou aos docentes, as linhas de pesquisa e projetos, que temos 

atualmente no Programa e solicitou que os Professores que quiserem fazer 

modificações, inserções de novas linhas de pesquisa, que encaminhem para seu 

e-mail,  num prazo máximo de 15 dias. Informou que a CAPES observou que 

existem linhas de pesquisa muito antigas, algumas desde 1980.  Informou, ainda, 

que o Relatório Capes de 2007, tem que ser enviado à Pró-Reitoria até 

27/02/2008. Solicitou que os docentes atualizem seus currículos lattes, até final de 

dezembro. 1.2 Informes  sobre a reunião da ANPEGE 2007.  O Prof. Luis Venturi 

informou que participou da reunião do fórum dos coordenadores, a qual foi 

discutida os critérios de avaliação da CAPES e o Qualis Livros.  Houve muitas 

críticas quanto ao Qualis Livros. A Profa. Dirce Suertegaray representante da área 

de Geografia junto a CAPES, informou que o processo para avaliação dos livros 

foi muito exaustivo e teve que ser realizado com rapidez, dada a urgência   para 

avaliar os mesmos. Foram cerca de 850 livros avaliados, e no final este esforço, 

teve uma avaliação positiva.  O prof. Luis informou que o próximo evento da 

ANPEGE será em Curitiba . Informou, ainda, que aconteceu também, a reunião da 

AGB,   na qual foi passada os informes  do próximo evento desta entidade, que 

será realizado no Dep. De Geografia da USP. Foram compostos alguns eixos 

temáticos. A definição das mesas está sendo elaborada por professores de vários 

programas de Geografia no Brasil. 1.3 Critérios para autorização de compra de 

passagem aérea e pagamento de hotel, para participantes de bancas de mestrado 

e doutorado.   O Prof. Emerson informou que a CPG da FFLCH é composta de 24 

programas de Pós – Graduação e que cada um adota um critério para estes 

pagamentos. A CPG encaminhou um formulário, o qual foi enviado a todos os 

docentes, por e-mail, para se manifestarem. O resultado deste questionário foi o 



 
FFLCH 

 
Universidade de São Paulo 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
Departamento de Geografia 
 
Setor de Pós Graduação em Geografia Humana e Geografia Física 

 
 

 3 

seguinte: O Programa de Pós – Graduação em Geografia Física, autoriza a 

compra de passagem aérea, bem como pagamento de diárias, para os 

participantes de bancas de mestrado e doutorado, sem nenhum limite. O prof. 

Emerson, apesar desta decisão, apela para o bom senso de todos, no momento 

de definir as bancas, e lembra que há muitos professores externos da própria 

Universidade que podem ser convidados para bancas, bem como, de 

Universidades como Unesp - Rio Claro, Unicamp, etc.  1.4 O Prof. Jorge Raffo 

solicitou inclusão na ordem do Dia referente a uma discussão sobre definição de 

critérios para selecionar os candidatos a bolsas de mestrado e doutorado. A 

inclusão foi aprovada. 1.5 A Profa. Sidneide solicitou inclusão na Ordem do Dia de 

uma discussão acerca dos problemas causados pela licença saúde do Prof. 

Andreas Áttila. A inclusão foi aprovada. 2. ORDEM DO DIA. 2.1 Apreciação da 

ata da reunião de 30/08/2007. A referida ata foi posta em votação e aprovada. 2.2 

Novo Regimento da Pós – Graduação da USP. O Prof. Emerson informou que, 

segundo o novo regimento, é necessária a composição de uma Comissão 

Coordenadora de programa (CCP), que deverá ser constituída pelo Coordenador 

e seu Suplente, pelo menos mais um docente credenciado como orientador e pela 

representação discente do Programa. A eleição dos membros da CCP e de seus 

respectivos Suplentes será feita pelos orientadores credenciados no Programa de 

Pós-Graduação, dentre os pertencentes ao seu corpo de orientadores vinculados 

à Unidade. O mandato dos membros docentes da CCP será de dois anos, 

permitida a recondução. Os representantes discentes, eleitos pelos seus pares, 

em número correspondente a vinte por cento do total de docentes membros da 

CCP, sendo no mínimo um discente, devem ser alunos regularmente matriculados 

no Programa de Pós-Graduação e não vinculados ao corpo docente da 

Universidade, com mandato de um ano, permitida uma recondução. O prof. 

Emerson informou também que, após a posse (que será a partir de 01/01/2008), 
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esta Comissão terá 90 dias para elaborar o seu Regimento. Todas as decisões 

tomadas nesta CCP serão encaminhadas diretamente a CPG. Não será mais 

necessário enviar para o Conselho Departamental. Esta Comissão poderá propor, 

neste momento, todas as mudanças que o Programa julgar necessárias, como por 

exemplo, alteração do número de créditos exigidos em disciplinas para mestrado e 

doutorado, tempo de titulação, critérios de seleção, cancelamento de turmas, etc. 

Tendo em vista algumas dúvidas surgidas em relação ao procedimento que deve 

ser adotado para nomeação desta CCP (por indicação ou por eleição) e se é 

possível manter a mesma composição deste atual colegiado, ou seja, com todos 

os docentes credenciados no programa, o assunto será debatido na próxima 

reunião. O Prof. Emerson terá reunião na CPG hoje e irá esclarecer estas dúvidas. 

2.3 Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Dr. Jurandyr L. Sanches Ross, 

referente ao pedido de credenciamento para orientar em nível de mestrado e 

ministrar disciplina “Movimentos de massa: conceitos, fatores, condicionantes e 

métodos de previsão”, interessando a Profa. Dra. Bianca Carvalho Vieira. Após a 

leitura do parecer, o referido pedido foi aprovado. 2.4 Sobre a obrigatoriedade de 

vincular a entrega de um trabalho científico em conjunto com o definitivo da 

dissertação ou tese. O Prof. Emerson informou que recebeu várias contribuições 

dos professores e que todos concordam com essa proposta, faltando apenas 

definir em que momento será solicitado do aluno. Informou que já existe um artigo 

da Pós–Graduação, que permite esse procedimento. Quando a CCP for elaborar o 

Regimento, a discussão do assunto será retomada. 2.5 Solicitação de alunos de 

graduação para utilizar o espaço de uma das salas de estudos de Pós–

Graduação. O Prof. Emerson fez a leitura do pedido, assinado por alguns alunos, 

em que solicita uso de uma sala, duas vezes por semana, por duas horas, para 

estudos acadêmicos sobre a cidade de São Paulo. Este Grupo de estudos tem a 

supervisão do Prof. Francisco Scarlato. Após discussão, decidiu-se que será 

sugerido a este Grupo de Estudos que realize suas reuniões no Laboratório em 
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que é debatida a temática “Geograficidade Paulistana”. 2.6 Definição dos critérios 

para seleção de candidatos a bolsas. O prof. Jorge manifestou-se informando 

quanto a dificuldade em escolher os candidatos, já que esta decisão vai afetar 

diretamente aos alunos e indiretamente aos colegas orientadores. Por esse 

motivo, sugere que as regras para a avaliação devem ser decididas em reunião do 

programa e estes critérios devem ser seguidos pelas diversas comissões 

avaliadoras e informados os alunos previamente ao pedido, por exemplo, na 

página do programa. O prof. Jorge Raffo apresentou algumas propostas e em 

seguida o assunto foi debatido. Decidiu-se criar uma Comissão para fazer uma 

proposta de critérios e discutir numa próxima reunião, e de posse de todos os 

elementos a serem discutidos. A Comissão será composta pelos Professores 

Jorge G.G. Raffo, Déborah de Oliveira, Lígia Vizeu Barroso e o aluno Jorge 

Sleiman. O colegiado sugeriu que esta comissão sistematize os parâmetros e 

critérios utilizados pela FAPESP e outras agências na seleção de projetos e 

bolsas e que estes critérios sejam informados aos ingressantes. 2.7 A Profa. 

Sidneide fez um relato sobre a qualificação que participou, de aluno do Prof. 

Andréas Áttila, que estão sem orientação do mesmo, devido a sua licença saúde. 

Todos os alunos dele estão com problemas de prazo, que expiraram em julho de 

2008 e alguns, não fizeram qualificação.  A Profa. Sidneide também relatou o caso 

da aluna Cleire Lima Falcão, que fez qualificação ontem e está solicitando 

transferência de orientador. Informou ainda à professora que a aluna Ana 

Gimenez, fez a qualificação pela segunda vez uma vez que havia sido reprovado 

na primeira oportunidade e que após conversas com os professores do laboratório 

de Pedologia não seria possível uma transferência de orientação em função do 

pouco prazo restante para a aluna entregar o definitivo. Os alunos Gustavo Mattos 

Martins e Silvani Rosa dos Santos têm prazo (já na prorrogação) para entregar a 

dissertação até 29/10/2007. O prof. Emerson esclareceu que a licença saúde é 

somente para a graduação, uma vez que a Pós–graduação não gera vínculo 
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empregatício. Informou ainda que o programa tem arbítrio para encaminhar os 

procedimentos necessários para a realização dos exames de qualificação e 

defesa dos alunos do Prof. Andréas Attila e assim tem conduzido no sentido de 

não  prejudicar os alunos. Encerrada a pauta da reunião, 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, 16 de outubro de 

2007. 

 

OBS: originall assinado, encontra-se na Secretaria de Pós-Graduação 


