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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
FÍSICA, realizada aos14 dias do mês de setembro de 2010. Presidência: Prof. Dr.
Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi. Comparecimentos: Professores Doutores
Adilson Avansi de Abreu, Ailton Luchiari, Antonio Carlos Colangelo, Alfredo
Pereira de Queiroz Filho, Cleide Rodrigues, Jorge Gustavo da Graça Raffo, José
Bueno Conti, José Pereira de Queiroz Neto, Jurandyr Luciano S. Ross, Maria Elisa
Siqueira Silva, Regina Araujo de Almeida e Sidneide Manfredini, a representante
discente Priscila Venâncio Ikefuti e a secretária Maria Aparecida Brambila Antonio
JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os Professores Doutores: Bianca
Carvalho Vieira, Célia Regina de Gouveia Sousa, Déborah de Oliveira, Emerson
Galvani,Lígia Vizeu Barrozo, Lylian Coltrinari, Ricardo Augusto Felício e Sueli
Ângelo Furlan e a representante discente Karine Mirieli dos Santos Costa. O Prof.
Luis agradeceu a presença de todos.e deu início à reunião, solicitando inclusão na
ordem do dia item 2.15 Solicitação de apoio do programa ao evento “Jornada
René Boulet” proposto pelo Lab. de Pedologia . A referida inclusão foi aprovada.
1. EXPEDIENTE. 1.1 Informe sobre a palestra do Prof. Michael Crozier, ocorrida
em 08/09/2010. O Prof. Luis informou que a palestra foi um sucesso. O referido
professor proferiu a palestra em inglês e falou pausadamente, de modo que todos
compreenderam e fizeram várias perguntas. Este evento será citado no relatório
capes como parte da internacionalização do programa. 1.2 Informe sobre o
Encontro da USP de Pós-Graduação, de 26 a 29/09/2010. O Prof. Luis comunicou
que a Pró - Reitoria está organizando este encontro que será em Águas de Lindóia
cujo titulo é “A USP pensa a avaliação da Pós-Graduação” destinado à reflexão
sobre nossa pós-graduação, com base na recente avaliação trienal CAPES. Este
evento tem dois objetivos: 1) analisar criticamente o processo, indicadores de
desempenho

e

resultados

desta

avaliação,

visando

contribuir

para

o

aperfeiçoamento do sistema de avaliação da pós-graduação e 2) Preparar plano

1

Universidade de São Paulo
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Departamento de Geografia
FFLCH

Programa de Pós Graduação em Geografia Física

de ação para o aprimoramento da pós-graduação USP 2011-2016. Os programas
que quiserem contestar as notas da CAPES receberão apoio da Pró-Reitoria. 1.3
Informes sobre

a aula inaugural aos alunos de pós-graduação, ocorrida em

31/08/2010. O Prof. Luis comentou que foi a primeira experiência do programa e
que foi positiva. Na realidade não se tratou de uma “aula inaugural” mas de uma
ambientação, a qual foi recomendada pela CAPES em sua última visita ao
programa. Na primeira parte o Prof. Emerson fez uma explanação sobre prazos,
exame de qualificação, proficiência, bolsas, etc. A segunda parte constituiu-se de
informes acadêmicos, como diferença entre dissertação de mestrado e tese de
doutorado, linhas de pesquisa e suas subdivisões. Foi solicitado aos alunos que
localizassem e inserissem seus nomes nas linhas de pesquisa a fim de atualizar o
quadro. 1.4 Informe sobre a definição de mesas do EPOG. O prof. Luis informou
que na ultima CPG foram definidas as mesas para o referido Encontro de PósGraduação da FFLCH e que não havia nenhuma mesa que contemplasse os
trabalhos de Geografia Física. Sendo assim solicitou que incluíssem dois temas
como “ 1) meio ambiente e desenvolvimento humano e 2) Paisagem, espaço e
representações. Argumentou que seria importante que os alunos fossem
estimulados a participar. 1.5 Informes sobre a professora visitante Teresinha de
Bezerra Xavier( UFC). A Profa. Maria Elisa se manifestou informando que esta
professora já ministrou um curso no Laboratório de Climatologia, área de
estatística e que conversou com o Prof. Emerson sobre a possibilidade de esta
professora vir ministrar uma disciplina cujo tema proposto é “Estatística aplicada à
Climatologia”. O prof. Luis solicitou inclusão deste item na Ordem do Dia item
2.16 para deliberação. A inclusão foi aprovada. 2. Ordem do dia 2.1. Deliberar
sobre quem deve assinar as atas de reuniões. O Prof. Luis esclareceu que o
procedimento antigo utilizado era de que todos os presentes à reunião em que for
aprovada a ata assinavam, porém isto foi questionado na última reunião. Após
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debate decidiu-se que assinarão a ata apenas os que estiveram presentes na
reunião a que se refere a mesma. 2.2 Apreciação da ata do dia 10/08/2010, A
referida ata foi aprovada. 2.3. Parecer emitido pelo Prof. Dr. Alfredo Pereira de
Queiróz Filho referente ao pedido do ex-aluno Rodrigo Vellardo Guimarães,
orientando do Prof. Dr. Jorge Gustavo da Graça Raffo para que sua tese seja
defendida. O Prof. Alfredo fez um relato sobre os aspectos formais do pedido. Em
seu relato cita que o pedido analisado é admissível, pois possui amparo no
Regimento da Pós-Graduação da USP, conforme descrito no artigo 10, de que é
possível obter o título de doutor somente com a defesa de tese. Entretanto, o
mesmo artigo destaca: 1) a natureza excepcional da solicitação, 2) o voto
favorável da maioria dos membros da CPG, Congregação e do Conselho de PósGraduação, 3) o requisito de elevada qualificação do candidato. Cita ainda que ao
consultar o currículo Lattes do candidato nota-se que o solicitante possui
experiência profissional nas funções de engenheiro e consultor (Petrobrás e
Sisgraph). Sua produção acadêmica consiste em: um artigo em periódico
internacional (2005), dois textos em jornais/revistas (2005 e 2007), três trabalhos
completos em anais de congressos nacionais (todos no mesmo congresso, em
2004), um resumo expandido (2005) e um resumo em anais de congresso
(SICUSP, em 1999). Além de considerar que currículo do solicitante é
incompatível com a exigência de “alta qualificação” do regimento, é importante
salientar que as referências do currículo sobre artigo internacional são diferentes
das obtidas na conceituada revista. O ex-aluno não é único autor do artigo
publicado em 2007, volume 28, número 17, com o título “Quantification of tropical
soil attributes from ETM+/LANDSAT-7 data”. Os autores são: J. A. M. Demattê; M.
V. Galdos; R. V. Guimarães; A. M. Genú; M. R. Nanni; J. Zullo Jr. Sobre o
conteúdo da solicitação, destacou que o termo “depositado” foi empregado
incorretamente pelo interessado. Para a tese ser depositada, de acordo com o
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artigo 89 do Regimento (reproduzido abaixo), precisa ser endossada pelo
orientador. Assim, sem a anuência do Prof. Dr. Jorge Gustavo da Graça Raffo, a
tese não pode ser considerada depositada, como sustenta o requerente, mas
somente “entregue” na respectiva secretaria. Assim, o ex-aluno não cumpriu todas
as exigências estabelecidas pelo Regimento para a defesa da tese dos alunos
regulares. Portanto, face à documentação examinada, manifestou parecer
contrário à defesa da tese de doutorado do ex-aluno Rodrigo Vellardo Guimarães.
Após o relato, o colegiado endossou o referido parecer, negando o solicitado. 2.4
Parecer emitido pela Profa. Dra. Deborah de Oliveira, referente ao pedido de
inclusão de notas e frequências no sistema, fora de prazo, da disciplina FLG 5073
Climatologia da América do Sul, ministrada PELA Profa. Dra. Maria Elisa Siqueira
Silva, aos alunos da UEA. O prof. Luis informou que a Profa. Deborah deu um
parecer favorável ao pedido, com a justificativa da Profa. Maria Elisa de que há
dificuldade de comunicação com o Estado do Amazonas, sobretudo em relação
aos alunos que residem no interior do Estado. O referido parecer foi aprovado e a
documentação seguirá para a CPG e depois para a Pró-Reitoria. O Prof. Ailton
solicitou que o Prof. Luis verifique a possibilidade de que estas notas possam ser
inseridas o mais rápido possível pois tem um aluno da UEA que depende desta
nota para realizar o exame de qualificação e que o mesmo veio a São Paulo para
esta finalidade. O Prof. Luis irá verificar na CPG o que pode ser feito. 2.5
Justificativa da banca examinadora de qualificação para que o aluno Cássio Arthur
Wollmann, passe do mestrado para o doutorado direto. O prof. Luis informou que
a banca de qualificação fez uma justificativa circunstanciada para o referido aluno
passe para o doutorado direto. Em seguida, solicitou a manifestação dos
presentes. O referido parecer foi aprovado. 2.6 Indicar docente para emitir parecer
referente ao pedido de credenciamento para orientar doutorado interessando ao
Prof. Dr. Alfredo pereira de Queiroz Filho. O prof. Luis solicitou a manifestação dos
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presentes. Após discussão foi indicada a Profa. Dr. Lígia Vizeu Barrozo. 2.7
Mandato da Comissão Coordenadora de Programa. O Prof. Luis informou que o
mandato dos membros deste colegiado vencerá em 06/10/2010 e que é
necessário renová-lo oficialmente. Informou ainda que o coordenador e o suplente
devem fazer parte da CCP e sugeriu que os atuais suplentes passem para
titulares e os titulares passem para suplentes. Informou que o Prof. Ricardo ainda
não era docente quando da constituição da primeira CCP, portanto, o mesmo será
inserido agora. Fará as adequações e enviará a todos para ver se concordam. 2.8
Prêmio CAPES de teses 2009. O Prof. Luis comunicou que enviou e-mail a todos
os orientadores que tiveram alunos defendidos em 2009, para que se
manifestassem se gostariam de incluir a tese de seu aluno para concorrer ao
referido prêmio. Como houve apenas uma manifestação, encaminhou e-mail aos
alunos. Inscreveram-se 8 alunos. Em seguida, o Prof. Luis solicitou indicação de
três docentes para participarem da Comissão de Avaliação e informou que o prazo
para fazermos a indicação para a CAPES será no próximo dia 27 de setembro.
Não podem participar desta comissão os professores Magda Adelaide Lombardo,
José Bueno Conti, Tarik Rezende de Azevedo, Regina Araujo de Almeida,
Emerson Galvani e Sueli Ângelo Furlan. Após discussão, foram indicados os
Professores Doutores Antonio Carlos Colangelo, Ricardo Augusto Felício e Yuri
Tavares Rocha. 2.9 Homologações das qualificações dos seguintes alunos:
Hubert Bayer da Costa, Ricardo Vicente Ferreira e Aleksei Zolnerkevic. As
referidas qualificações foram homologadas. 2.10 Homologação do pedido de
transferência de orientação interessando ao aluno Carlos Augusto Bordignon. O
referido aluno será transferido da Profa. Rosely Pacheco para a Profa. Sidneide
Manfredini. Homologada. 2.11 Critérios de Recredenciamento de professores no
programa de Pós-Graduação. O prof. Luis informou que colocou o assunto na
pauta pois a CAPES nos cobrou sobre estes critérios e também porque quando
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alguém é nomeado para emitir parecer, não tem um parâmetro estabelecido para
emiti-lo. Solicitou que todos pensem no assunto e em alguns critérios para que
possamos discutir na próxima reunião. Receberá sugestões por e-mail e depois
fará um esboço para discussão. 2.12 Parecer emitido pela Profa. Dra. Lígia Vizeu
Barrozo, referente ao pedido de recredenciamento para orientar em nível de
mestrado e doutorado, interessando ao Prof. Dr. Jorge Gustavo da Graça Raffo. O
parecer favorável foi aprovado. 2.13 Indicar docente para emitir parecer referente
ao pedido de credenciamento da disciplina intitulada “A Geografia da Antártida”,
interessando ao Prof. Dr. Ricardo Augusto Felício. Após discussão foi indicado o
nome do Prof. Dr. José Bueno Conti. O referido nome foi posto em votação e
aprovado. 2.14 Decisão sobre a participação do Programa de Geografia Física na
mesa redonda “Mudanças Climáticas”, proposta pela Profa. Dra. Maria Elisa
Siqueira Silva. A Profa. Maria Elisa informou que a referida mesa será no dia
14/10/2010 ás 18h30 e que convidou algumas pessoas para debater como, por
exemplo, Fabio Feldman e Carlos Nobre. O colegiado foi favorável a mesa
redonda. O Prof. Luis solicitou que a Profa. Maria Elisa elabore um documento
contendo maiores esclarecimentos sobre a mesa e que tipo de apoio ela irá
precisar do programa, para que ele possa dar andamento ao pedido. 2.15
Solicitação de apoio do programa ao evento “Jornada René Boulet” proposto pelo
Lab. de Pedologia. O Prof. Luis leu o ofício enviado pela Profa. Sidneide
Manfredini, coordenadora do Laboratório, em que informa que o referido
laboratório está planejando organizar uma homenagem ao cientista Prof. Dr. René
Boulet no dia 17 de dezembro, denominada “Jornada René Boulet”, pela grande
influência que teve na formação de pedólogos brasileiros, em especial pedólogos
do nosso Departamento, a partir de 1985. Em seguida, o Prof. José Pereira de
Queiróz Neto, fez um breve relato sobre o referido cientista. Após as explanações,
o Prof. Luis solicitou que o laboratório encaminhe a estrutura do evento, e que tipo
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de apoio irá necessitar. O colegiado foi favorável ao apoio do programa ao referido
evento. 2.16 Proposta de disciplina intitulada “Estatística aplicada à Climatologia” ,
a ser ministrada pela Profa. Dra. Teresinha de bezerra Xavier (UFC). A Profa.
Maria Elisa se manifestou para informar que a referida professora ministrou um
curso no laboratório de climatologia na área de estatística e variabilidade climática
e que foi muito bem aceito. Havia conversado com o Prof. Emerson, sobre a
possibilidade de trazer a referida professora para ministrar uma disciplina, e o
mesmo foi favorável e solicitou que se desse andamento o mais breve possível,
uma vez que a pretensão é que seja ministrada no primeiro semestre de 2011,
concentrada, em abril/maio. Informou que a referida professora ainda não lhe
enviou a ementa da disciplina. O Prof. Luis solicitou à Profa. Maria Elisa que
encaminhe a proposta da disciplina, formalmente, para poder dar andamento ao
processo. 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, 14 de setembro de
2010.
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