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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM 

GEOGRAFIA FÍSICA, realizada aos oito dias do mês de outubro de 2014. 

Presidência: Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi. Comparecimentos: 

Professores Doutores: Ailton Luchiari, Antonio Carlos Colangelo, Célia Regina 

de Gouveia Souza, Deborah de Oliveira, Emerson Galvani, Maria Elisa Siqueira 

Silva, a secretária Maria Aparecida Brambila Antonio e os representantes 

discentes Aline Franco Diniz e Maria Carolina Vilaça Gomes. 

JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os Professores Doutores: Alfredo P. 

de Queiróz Neto, Bianca Carvalho Vieira, Cleide Rodrigues, Ligia Vizeu 

Barrozo e Sueli Ângelo Furlan 1. EXPEDIENTE. 1.1 Informes sobre 

atualização do site.  O Prof. Luis informou que na próxima semana estará 

fazendo várias alterações e atualizações no site do programa, uma delas se 

refere à inserção de um novo menu que será denominado “ O programa na 

mídia”, o qual serão inseridas todas as entrevistas de alunos e professores aos 

jornais, revistas, televisão, etc. Enviará email a todos, solicitando que caso 

tenham alguma informação, que envie a ele para inserir neste menu. Informou, 

ainda, que precisará de ajuda para fazer a tradução para o inglês das novas 

inserções. Se alguém se interessar, pediu que entrem em contato.  12. GT´s da 

ANPEGE. O prof. Luis comunicou que a ANPEGE encaminhou um oficio 

lembrando que no fórum dos coordenadores dos Programas de Pós-

Graduação associados da ANPEGE decidiu, na reunião de Vitória- ES 

realizada durante o VI Congresso Brasileiro de Geógrafos, que todas as 

propostas de Grupos de Trabalho(GT) para o próximo encontro da entidade  

(XI ENANPEGE), que será realizado em Presidente Prudente, em outubro de 

2015, deverão se cadastrar, sejam elas de GT´s que já ocorreram em 

encontros anteriores, sejam novas propostas em organização. As propostas 

deverão ser encaminhadas por email até o dia 10 de outubro. Após os informes 

foi proposto que seja mantido o mesmo GT anterior. O Prof. Luis irá 

encaminhar a ficha de inscrição para a ANPEGE. 2. ORDEM DO DIA. 2.1. 

Apreciação da ata da reunião do dia 24/09/2014. A referida ata foi aprovada. 

2.2 Proposta de disciplina obrigatória. O Prof. Luis informou que inseriu 
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novamente o tema pois ainda não recebeu propostas de bibliografia das 

unidades temáticas, da referida disciplina. Em seguida, o assunto foi 

amplamente debatido e vários professores se prontificaram em encaminhar 

bibliografia e também assumir a aula de cada um dos 10 itens, a saber: 1) A 

pesquisa bibliográfica: importância e recursos atuais. Neste item o Prof. Luis 

propôs fazer uma visita supervisionada à biblioteca da FFLCH, devidamente 

agendada com a bibliotecária. Esta proposta é em função de que existem 

muitos alunos que não conhecem o rico acervo que a biblioteca dispõe; 2) Os 

objetivos de pesquisa da dissertação e da tese: problematização do objeto. O 

Prof. Luis se prontificou em assumir este item; 3) Métodos e técnicas. Este 

tema ficará a cargo os professores Luis e Elisa; 4) Fontes e organização de 

dados. Este item foi alterado para: fontes e tratamento secundário de dados e 

será elaborado pelo Prof. Ailton Luchiari e Alfredo ; 5) Análise de dados e 6) 

Análise estatística. Estes itens ficarão a cargo dos professores Emerson, Maria 

Elisa e Ailton. O item 7) Resultados e conclusão ficará a cargo dos professores 

Luis, Ligia e 8) A redação científica (dissertação, tese e artigo), a cargo dos 

profs. Lígia, Célia e Luis; 9) Preparo e submissão de artigo, a cargo da profa. 

Lígia. 10) ABNT e demais formatações, a cargo do prof. Emerson ficou 

responsável. O prof. Luis encaminhará a todos, no dia 31 de outubro, a 

proposta da disciplina, contemplando todas as bibliografias de cada item, 

encaminhadas pelos responsáveis. Na reunião do dia 05 de novembro o 

assunto será retomado para as devidas conclusões e acertos. Informou que 

após aprovação por todas as instâncias, será solicitada a inclusão desta 

disciplina obrigatória, ao regulamento do programa. A disciplina deverá ser 

ministrada no segundo semestre de 2015. 2.3 Indicação de comissão para 

classificação dos pedidos de bolsa de mestrado. Foram indicados os 

professores Jurandyr L. Sanches Ross, Antonio Carlos Colangelo e Emerson 

Galvani. A secretária Maria Aparecida informou que temos 3 cotas da CAPES e 

2 do CNPq disponíveis. O resultado será divulgado na próxima reunião. 2.4 

Pedido de credenciamento para orientar em nível de mestrado, 
interessando ao prof. Dr. Andreas Áttila de W. Miklós. Foi indicada a Profa. 
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Dra. Sheila Ap. Correia Furquim, para emitir o parecer, de acordo com os 

novos critérios de credenciamento. 2.5 Homologação da ata de qualificação 
da aluna Yanci Ladeira Maria. Homologada. 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, 08 de 

outubro de 2014. 

 


