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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
FÍSICA, realizada aos sete dias do mês de outubro de 2015. Presidência: Profa. Dra.
Ligia Vizeu Barrozo. Comparecimentos: Professores Doutores: Alfredo Pereira de
Queiróz Filho, Deborah de Oliveira, Sheila Aparecida Correia Furquim, a
representante discente Sara Lopes de Moraes, a pós-doutoranda Grace Bungestab
Alves e a secretária Maria Aparecida Brambila Antonio. JUSTIFICATIVAS:
Justificaram a ausência os Professores Doutores Célia Regina de Gouveia Souza,
Emerson Galvani, Luis Antonio Bittar Venturi, Regina Araujo de Almeida e Sueli
Ângelo Furlan 1. EXPEDIENTE.. 1.1 Informe sobre verba PROAP.A Profa. Ligia
informou que a CAPES ainda não liberou os recursos que estava previsto para
setembro. 1.2 Informe sobre o Edital de Internacionalização. A Profa. Ligia
informou que a Pró-Reitoria abriu o Edital 001 para que professores e alunos possam
participar de eventos no exterior, ou trazer pesquisadores estrangeiros para o
programa, com recursos da Pró-Reitoria referentes ao pagamento de passagens
aéreas e terrestres, diárias e auxílios. As propostas deverão ser encaminhadas até o
dia 13 de outubro para a Coordenação. Enviou email com os informes apenas aos
professores, para que encaminhe aos seus orientandos que julgue ter material e
propostas. Os programas podem encaminhar várias solicitações. Informou que já
recebeu pedido da Profa. Bianca para realizar uma visita ao exterior em 2016, bem
como para a vinda da Profa. Irasema Alcântara-Ayala da Universidade Nacional
Autônoma do México (UNAM), durante o período de 15 a 26 de maio de 2016. 2.
ORDEM DO DIA. 2.1 Apreciação da ata da reunião de 09/09/2015. A referida ata foi
aprovada. 2.2 Solicitação de compra de passagem aérea para vinda da Profa.
Dra. Irasema Alcântara Ayala do Instituto de Geografia da Universidade
Autônoma do México, a convite da Profa. Bianca C. Vieira, de 15 a 26 de maio de
2016. A Profa. Ligia informou que a Profa. Bianca já havia feito a solicitação de
inclusão do assunto na pauta, com recursos do PROAP, antes de sair o Edital da PróReitoria. De qualquer maneira, consultou a todos se poderia solicitar que o Valdeni
faça o empenho de verba para a vinda desta professora, assim que os recursos forem
liberados. Após discussão, foi aprovada a vinda da referida professora, como visitante
do programa e com recursos do PROAP. No entanto, como a CAPES ainda não
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liberou e nem temos uma estimativa de quanto será liberado, sugeriram que a Profa.
Bianca também solicite recursos junto a FAPESP, para tentar garantir a vinda da
referida professora, pois é muito importante para a internacionalização do programa.
2.3 Apresentação das propostas de logotipo do programa. O referido item foi
retirado de pauta e será inserido na reunião de novembro. 2.4 Indicar docente para
emitir parecer referente ao pedido de prorrogação de prazo de depósito de tese
interessando ao aluno Pablo Luiz Maia Nepomuceno. Foi indicado o nome do
Professor Alfredo Pereira de Queiróz Filho. 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, 07 de outubro de 2015.

