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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA FÍSICA,
realizada aos19 dias do mês de outubro de 2010. Presidência: Prof. Dr. Prof. Dr. Luis
Antonio Bittar Venturi. Comparecimentos: Professores Doutores Adilson Avansi de Abreu,
Ailton Luchiari, Antonio Carlos Colangelo, Bianca Carvalho Vieira, Déborah de Oliveira,
Emerson Galvani, Jurandyr Luciano S. Ross, Lígia Vizeu Barrozo, Regina Araujo de Almeida,
Ricardo Augusto Felício, a representante discente Priscila Venâncio Ikefuti e a secretária
Maria Aparecida Brambila Antonio JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência as Professoras
Doutoras Maria Elisa Siqueira Silva e Cleide Rodrigues. O Prof. Luis agradeceu a presença
de todos e deu início à reunião, solicitando inclusão no expediente item 1.4 do seguinte tema:
Informes sobre professores convidados e eventos e na ordem do dia item 2.9. Pedido de
cancelamento de disciplina fora de prazo, interessando a Mariana Oliveira da Cruz e 2.10.
Apreciação do pedido de Retirada do desligamento do sistema interessando ao aluno Cássio
Arthur Wollmann. As referidas inclusões foram aprovadas. 1. EXPEDIENTE. 1.1 Informe
sobre recurso feito à CAPES referente a avaliação trienal. O Prof. Luis informou que a PróReitoria de Pós-Graduação juntamente com membros do CTC da CAPES organizou um
evento de três dias em Águas de Lindóia, com todos os coordenadores de programas da
USP, para uma avaliação/reflexão sobre a avaliação trienal da CAPES. Informou que
recebeu a ficha de avaliação do programa e que no subitem relacionado à visibilidade o
programa foi conceituado como regular, sendo que a comissão avaliadora apontou algumas
falhas na página de internet do Programa, como por exemplo que não constava o regimento
do programa, o processo de seleção, produção dos docentes, ementas das disciplinas.
Todas estas “ falhas” apontadas por eles, foram contra-argumentas mostrando que existem
sim e como chegar nestas informações. Informou que o Pró-Reitor recebeu diversos pedidos
de recursos da USP e fez uma análise antes de enviá-los para a CAPES. Os professores
Emerson e Luis comentaram que estão com expectativas positivas em relação ao recurso
tendo em vista que a análise deste será feita por outras pessoas, membros do CTC da
CAPES. 1.2 Informe sobre as novas normas do PROAP 2010. O Prof. Luis informou que a
principal mudança é que não há mais alínea para reembolso de impressão de
tese/dissertação. Em contrapartida há apoio para alunos de mestrado e doutorado
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participarem de eventos na América Latina. 1.3 Informes sobre os periódicos de interesse da
Geografia Física. O prof. Luis solicitou que a Profa. Lígia fizesse um levantamento sobre os
principais periódicos de geografia no site da CAPES. A Profa. Ligia informou que fez uma
busca de periódicos da área de Geografia Física e Humana com fator de impacto definido
pelo JCR (Journal Citations Reports). O Prof. Luis argumenta que nosso objetivo está mais
voltado à qualidade do que a quantidade da produção. A Profa. Ligia mencionou alguns
periódicos interessantes como "Progress in Physical
"Professional Geographer",

Geography", "Applied Geography",

"Transactions of the Institute of British Geographers", entre

outros. A lista completa será encaminhada a todos. O Prof. Luis informou que a CAPES
classifica a produção do qualis periódico em A1, A2, B1, B2, sendo que a partir de B2 as
produções por mais numerosas que sejam não são contabilizadas. Esta talvez tenha sido
uma das razões pelas quais o programa da UFF aumentou de 5 para 6. Eles têm menos
publicações porem mais qualificadas. 1.4 Informes sobre professores convidados e eventos.
O Prof. Luis informou que deveremos receber dois professores convidados para palestras.
Um deles é o Prof. Louis J. Thibodeaux ( Louisiania University), que virá proferir a palestra
intitulada “ A modern landscape evolution modelo of Earth soil mantle that explicity includes
life”, que será no dia 20 de outubro às 1800, na sala de vídeo. Receberemos também alguns
professores moçambicanos que devem passar pela USP em dezembro. O prof. Luis lembra
que essas visitas são importantes para o Programa, no que se refere à internacionalização.
Em seguida o Prof. Luis passou a palavra a Professora Déborah que informou sobre a I
Semana de Geografia Física ocorrida na semana da pátria, que teve a presença de vários
professores de Universidades fora do Estado de São Paulo. Os alunos de pós ministraram 6
mini-cursos, abrangendo conteúdos não contemplados nas disciplinas de graduação. “Os
temas foram: “Noções de Geomorfologia Costeira e Geomorfologia Costeira do Brasi” l; “Uma
proposta investigativa para o ensino de solos”; “Clima Urbano: aspectos teóricos e
metodológicos”; “Google Earth para elaboração de mapas temáticos”; “ Técnica de ilustração
botânica”; “Mapeamento de APP ( Áreas de Preservação Permanente) através de técnicas
de Geoprocessamento – utilização do software ArcGIS 9.3”. 2. Ordem do dia 2.1.
Apreciação da ata da reunião de 14/09/2010. A referida ata foi aprovada. 2.2 Parecer emitido
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pela Profa. Dra. Lígia Vizeu Barrozo, referente ao pedido de credenciamento para orientar
em nível de doutorado, interessando ao Prof. Dr. Alfredo Pereira de Queiróz Filho. O referido
parecer que foi favorável foi lido e em seguida submetido a votação e aprovado.2.3.
Definição de critérios para credenciamento e recredenciamento de professores no Programa
de Pós-Graduação em Geografia Física, com base em sugestões enviadas. O professor Luis
informou que recebeu algumas sugestões e fez um arrazoado para iniciar a discussão e que
estes critérios passem a valer nos próximos pedidos de recredenciamentos. Os critérios se
baseiam em quatro questões: orientações, disciplinas, eventos e publicações. O Prof. Luis
informou da necessidade de estabelecer critérios que contemplem professores permanentes,
aposentados e colaboradores. Após os esclarecimentos os itens referentes a orientações
foram discutidos e o item que menciona que “ o docente deve ter conduzido à defesa nos
últimos cinco anos, pelo menos três alunos ( M e/ou D)” foi aprovado. Os itens sobre as
disciplinas, foram aprovados. Os referidos itens são: 1) “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”. 2) “ ter
oferecido disciplina, pelo menos, ano sim, ano não, o que totaliza 3 ofertas no período”.
Alguns itens sobre orientações, bem como eventos e publicações serão discutidos na
próxima reunião. O Prof. Luis solicitou que os docentes que tiverem propostas, que enviem
para o email da coordenação até 29 de outubro. 2.4 Indicação de nomes para compor Mesas
Redondas para o IX ENANPEGE/Goiânia/2011. O Prof. Luis informou sobre os temas
propostos para mesas redondas e foram indicados docentes para as seguintes mesas:Paradigmas e a Geografia na contemporaneidade – Luis Antonio Bittar Venturi;- Cartografias,
representações e análise espacial - Profa. Dra. Lígia Vizeu Barozzo e para a mesa - A
pesquisa e a produção geográfica: desafios e avanços na pós-graduação - Prof. Dr. Antonio
Carlos Colangelo. 2.5 Pedido de transferência do Programa de Pós-Graduação em Geografia
Física, para o Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, interessando a aluna
Carolina Born Toffoli.

O Prof. Luis informou que esta aluna estava matriculada com o

professor Jurandyr mas que os objetivos iniciais da pesquisa sofreram profundas mudanças
em relação a linha de pesquisa do referido professor e que o tema atual tem uma interface
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muito maior com o programa de Pós-Graduação em Geografia Humana. Informou que tanto
os professores Jurandyr, atual orientador, quanto o Prof. Wanderley (futuro orientador)
manifestaram-se favoráveis à transferência. Após os esclarecimentos o referido pedido foi
aprovado. 2.6 Pedido de apoio financeiro emitido pela Profa. Dra. Cleide Rodrigues,
interessando aos seus orientandos Juliana de Paula Silva e Rodolfo Alves da Luz sobre a
participação em evento. O Prof. Luis informou que recebeu pedido da Profa. Cleide,
solicitando reembolso dos gastos destes dois alunos, referente a participação em eventos
para complementar da verba dela, que irá disponibilizar R$500,00 para cada aluno. Como o
montante ultrapassa a verba da referida professora, está solicitando ao colegiado para
verificar a possibilidade desta complementação. Após os esclarecimentos, o assunto foi
debatido e aprovou-se a liberação da verba de apenas R$ 500,00 para cada aluno, que sairá
da cota da professora Cleide. O complemento não foi aprovado pela CCP por duas razões:
1ª) não se apresentou documento comprobatório de recusa de auxílio de instância superior
(Pró-Reitoria); 2ª) O pedido foi enviado para a Pró-Reitoria fora do prazo mínimo de 60 dias
antes do início do evento. 2.7 Homologação do pedido de aproveitamento de crédito
interessando ao aluno Marcos Roberto Pinheiro. O pedido foi homologado. 2.8 Homologação
das atas de qualificação dos alunos: Benjamin Capellari, Thiago Fernandes Ortega, Yadir
Augusto Figueiredo Filho, Karine Mirielli dos Santos Costa. Homologadas. 2.9. Pedido de
cancelamento de disciplina fora de prazo, interessando a Mariana Oliveira da Cruz. O prof.
Luis informou que é sua aluna e que a mesma perdeu o prazo para solicitar o referido
cancelamento no sistema e agora deve solicitar por ofício, que será encaminhado para a
CPG. Em seguida o referido pedido foi aprovado. 2.10. Apreciação do pedido de Retirada do
desligamento do sistema interessando ao aluno Cássio Arthur Wollmann. O Prof. Emerson
informou que o referido aluno foi transferido para o doutorado direto, conforme indicação da
banca examinadora e que foi homologado nesta CCP em 14/09/2010. Após alguns dias do
lançamento da passagem para o doutorado direto, o referido aluno foi desligado do curso,
pois não foi cadastrado no sistema aprovação no exame de proficiência da segunda língua
conforme estabelece as normas do programa. O aluno, portanto, foi desligado por motivos
que fogem ao seu controle, do seu orientador e da secretaria do programa de pós-graduação
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em Geografia Física. Nesse sentido o que está sendo solicitado é “1) Retirada do
desligamento, 2) Cadastramento da segunda língua estrangeira (espanhol) realizada em 16
de setembro de 2010 e, 3) Regularização de matrícula no sistema da disciplina com código
FLG-5058 intitulada ‘Espaço e Saúde’, que está cursando atualmente”. Após o relato do
professor Emerson o colegiado aprovou a solicitação. O Prof. Luis agradeceu a presença de
todos e declarou encerrada a reunião. E, para constar, Maria Aparecida Brambila Antonio,
redigi a presente ata que será discutida e aprovada na próxima reunião. São Paulo, 19 de
outubro de 2010.
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