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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA FÍSICA,
realizada aos dezoito dias do mês de setembro de 2013. Presidência: Prof. Dr. Luis
Antonio Bittar Venturi. Comparecimentos: Professores Doutores: Adilson Avansi de
Abreu, Bianca Carvalho Vieira, Déborah de Oliveira, Emerson Galvani, José Bueno Conti,
Jurandyr L. Sanches Ross, Lígia Vizeu Barrozo, Maria Elisa Siqueira Silva, Yuri Tavares
Rocha e os representantes discentes João Paulo de Assis Gobo, Julio Barboza
Chiquetto, Marina Jorge de Miranda e Thiago Silveira e a secretária Maria Aparecida
Brambila Antonio. JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência as Professoras Doutoras:
Célia Regina de Gouveia Souza, Cleide Rodrigues e Regina Araújo de Almeida.
1.EXPEDIENTE. Antes de dar início à reunião o Prof. Luis solicitou inclusão na Ordem do
Dia, item 2.16 do seguinte tema: Indicar docente para emitir parecer referente ao pedido
de recredenciamento para orientar mestrado e doutorado, interessando ao Prof. Dr.
Adilson Avansi de Abreu. A referida inclusão foi aprovada. 1.1 Informes sobre novos
representantes discentes da CCP. Os novos representantes discentes foram eleitos,
em dois momentos, sendo que a primeira eleição resultou na indicação de um nome, que
foi o da aluna Marina Jorge de Miranda. Tendo ficado sem suplente, a mesma convocou
novas eleições para completar a cadeira dos representantes. Nesta segunda eleição,
foram indicados os demais alunos, sendo que os alunos Marina e João, são membros
titulares e os alunos Thiago e Júlio são suplentes. O Prof. Luis desejou boas vindas aos
novos representantes e solicitou que tentem fortalecer a comunicação com os alunos e
encaminhem eventuais demandas para este colegiado. 1.2 Informes sobre 15º
Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada. O Prof. Emerson comunicou que o
Simpósio foi um sucesso, tendo tido muitos participantes, sendo vários, do Programa de
Geografia Física. Dos 3 banners vencedores do referido simpósio, 2 são do nosso
programa. O painel de autoria da doutoranda Nádia Gilma Bezerra de Lima e do prof.
Emerson foi eleito como o melhor trabalho do gênero no XV SBGFA. O painel de Adriano
de Souza Antunes, orientando do prof. Emerson, também foi eleito entre os três melhores
do evento. O prof. Emerson comunicou, ainda, que o Prof. Dr. Jurandyr L. Sanches Ross
foi homenageado no evento.1.3 Informe sobre a Missão Columbia. O Prof. Luis
lembrou que esta foi a terceira missão que o Programa participou, com recursos da Pró1
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Reitoria de Pós-Graduação e que a mesma continua abrindo editais para os programas,
sendo possível solicitarmos novamente. Portanto, solicitou que todos pensem em locais
que possamos “visitar”. Informou que a missão resultou na possibilidade de vinda do
Prof. Christopher Small, para ministrar uma disciplina, em inglês, que será oferecida em
março/abril de 2014, para os alunos dos dois programas (física e humana), tendo em
vista a participação do prof. Reinaldo, na referida missão e também possibilidade de
enviar professores para a referida universidade, para participarem de projetos de
pesquisa em diversas áreas como, por exemplo: Sensoriamento Remoto, climatologia,
saúde e clima, refugiados climáticos (relacionados à sociedade), etc. O Prof. Luis trouxe
vários prospectos com todas as linhas de pesquisa da Universidade de Columbia, que
deixará disponível a todos, para verificarem possível interesse. 1.4 O prof. Emerson
pediu a palavra e comunicou que esteve participando de várias reuniões na CAPES, para
avaliação de cursos e que foram acrescidos vários novos cursos de pós-graduação em
Geografia, aumentando, portanto, a divisão dos recursos e das bolsas. Comunicou que a
CAPES, a partir de 2014, destinará para cada programa, uma bolsa de pós-doc para
professor, de forma contínua. Informou ainda que o programa que tiver alunos com bolsa
sanduíche, por um período acima de 9 meses, será destinada uma cota nova de bolsa de
doutorado. Informou que a avaliação dos programas de pós-graduação do Brasil, será
realizada de 14 a 18 de outubro. Por ultimo, o Prof. Emerson lembrou que devemos
retomar a discussão sobre a organização do próximo SEPEGE, pois já estamos em
2013, tendo sido o ultimo realizado em 2011 e a proposta era que fosse bianual. 2.
ORDEM DO DIA. 2.1 Apreciação da ata da reunião de 04/07/2013. A referida ata foi
posta em votação e aprovada. 2.2 Formas de Distribuição da Verba Proap 2013. O
Prof. Luis informou que ainda temos um montante de R$ 68.795,34, que devem ser
gastos até 30 de dezembro, pois, segundo a CAPES, não haverá prorrogação de prazo.
Lembrou que as normas de utilização dos recursos do PROAP estão disponíveis na
página do programa. Em seguida solicitou sugestão dos presentes, sobre a forma de
utilização dos recursos. Após discussão, chegou-se a definição de que, como há verba
muito alta e com prazo curto para gastá-la, que todas as demandas devem ser
encaminhadas para a CCP, sem a necessidade de continuarmos a “distribuir por
2

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

Programa de Pós Graduação em Geografia Física

docente/laboratório”, para que definamos juntos, o destino dos recursos. 2.3 Parecer
emitido pelo Prof. Dr. Antonio Carlos Colangelo referente ao pedido de
credenciamento para orientação, em nível de mestrado, e ministrar disciplina,
interessando à Profa. Dra. Sheila Aparecida Correia Furquim. O prof. Luis procedeu a
leitura do parecer que foi favorável, e em seguida, solicitou a manifestação dos
presentes. Em seguida, o parecer foi submetido a votação e aprovado. 2.4 Parecer
emitido pelo prof. Dr. Adilson Avansi de Abreu, referente ao pedido de
recredenciamento para orientar mestrado e doutorado, interessando à Profa. Dra.
Lylian Coltrinari. O prof. Prof. Luis fez a leitura do parecer, que foi favorável, e em
seguida solicitou a manifestação dos presentes, lembrando que a Profa. Lylian é
colaboradora, não sendo aplicadas a ela, portanto, as regras de recredenciamento
definidas por este colegiado. O parecer foi posto em votação e aprovado. 2.5 Parecer
emitido pelo Prof. Dr. Alfredo Pereira de Queiróz Filho, referente ao pedido de
mudança de nível (do doutorado direto para o mestrado), interessando à aluna
Bruna Luiza Pereira de Jesus, orientanda da Profa. Magda Adelaide Lombardo. O
Prof. Luis fez a leitura do parecer que foi favorável e informou que está previsto no
Regimento de Pós-Graduação, a referida mudança, desde que haja concordância do
aluno e do orientador, fato que ocorreu neste caso. Em seguida o parecer foi posto em
votação e aprovado. 2.6 Parecer emitido pelo Prof. Dr. Antonio Carlos Colangelo,
referente ao pedido de recredenciamento da disciplina FLG 5008 Agroecologia e
Desenvolvimento Humano, interessando ao Prof. Dr. Andreas Áttila de W. Miklós. O
Prof. Luis lembrou que a CCP decidiu não aprovar o recredenciamento do prof. Áttila
para orientar alunos, porém sugeriu que ele enviasse uma proposta de disciplina, de
acordo com nossas linhas de pesquisa, o que foi feito pelo mesmo, não tendo sido
recomendado em um parecer elaborado pela Profa. Lylian Coltrinari, a qual fez algumas
sugestões de alterações na ementa e bibliografia. O Professor Áttila reelaborou a ementa
e reapresentou seu pedido de recredenciamento de disciplina, tendo sido o Prof.
Colangelo, designado pela Coordenação, para emitir o parecer, que foi favorável. Após
os informes, o referido parecer foi posto em votação e aprovado. 2.7 Parecer emitido
pela Profa. Dra. Sidneide Manfredini referente ao pedido de recredenciamento para
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orientar alunos de mestrado e doutorado e de recredenciamento da disciplina
“Ambientes Sedimentares Quaternários do Litoral Brasileiro: aspectos gerais e
importância para o gerenciamento costeiro”, interessando à Profa. Dra. Célia
Regina de Gouveia Souza. O Prof. Luis fez a leitura do parecer, que foi favorável, e em
seguida solicitou a manifestação dos presentes. O referido parecer foi posto em votação
e aprovado. 2.8 Parecer emitido pelo prof. Dr. Jurandyr L. Sanches Ross, referente
ao pedido de recredenciamento para orientar alunos de mestrado e doutorado,
interessando ao Prof. Dr. Antonio Carlos Colângelo. O professor Luis fez a leitura do
parecer, que foi favorável, embora o Professor Colangelo não tenha cumprido todos os
requisitos, como, por exemplo, orientações concluídas no período (o professor teve 2,
sendo que nos critérios foram definidas, no mínimo 3) e não houve publicações no
período de, no mínimo 2(dois) artigos em periódicos A1 e A2 ou 4(quatro) em periódicos
B1 e B2 ou dois capítulos de livros. Após a leitura do parecer, o mesmo foi submetido a
votação, e foi reprovado com 7 votos e uma abstenção, sendo que os professores
Doutores Bianca Carvalho Vieira, Maria Elisa Siqueira Silva, Yuri Tavares Rocha e
Jurandyr L. Sanches Ross, não participaram da votação, pois solicitaram licença para
comparecer à reunião do Conselho do Departamento. 2.9 Parecer emitido pelo prof. Dr.
José pereira de Queiróz Neto, referente ao pedido de recredenciamento para
orientar alunos de mestrado e doutorado, interessando ao Prof. Dr. José Bueno
Conti. O Prof. Luis fez a leitura do parecer, que foi favorável, e em seguida o mesmo foi
submetido a votação e aprovado. 2.10 Parecer emitido pelo Prof. Dr. Ailton Luchiari
referente ao pedido de recredenciamento interessando ao Prof. Dr. Jurandyr L.
Sanches Ross. O prof. Luis fez a leitura do parecer, que foi favorável, em seguida o
mesmo foi submetido a votação e aprovado. 2.11 Indicar docente para emitir parecer
referente ao pedido de credenciamento da disciplina “Filosofia da Ciência
(Geografia e Filosofia da Ciência), interessando ao Prof. Dr. Marcos Bernardino de
Carvalho, da EACH-USP. Foi indicado o nome do Prof. Dr. Adilson Avansi de Abreu.
2.12 Resultado da classificação dos pedidos de bolsa de mestrado. A Profa. Elisa
solicitou que o colegiado indique algum professor da área de Geomorfologia, pois a
comissão só tem professores de climatologia composta por ela e pelo Prof. Tarik e os
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mesmos estão com dificuldade para avaliar os projetos. Em seguida, o Prof. Jurandyr
Ross se prontificou em compor a comissão, para definirem o quanto antes a classificação
dos candidatos a bolsa. 2.13 Homologação dos pedidos de transferência de
orientação dos alunos: Agnes Silva de Araujo (do Prof. Alfredo P. Queiróz Filho
para o Prof. Ailton Luchiari) e João Paulo de Assis Gobo (da Profa. Maria Elisa
Siqueira Silva para o Prof. Emerson Galvani) e Kelly Cristina de Mello (da Profa.
Magda Adelaide Lombardo para a Profa. Sueli Ângelo Furlan). As transferências
foram homologadas. 2.14 Pedido de reembolso referente à participação em evento
na Alemanha, interessando à aluna Bárbara Flaire Jordão. Retirado de pauta pois se
trata de uma aluna de mestrado, e as normas do PROAP só permitem reembolso para
eventos no exterior, aos alunos de doutorado. 2.15 Homologação da ata de
qualificação do aluno William Zenete Bertolini. Homologada. 2.16 Indicar docente
para emitir parecer referente ao pedido de recredenciamento para orientar
mestrado e doutorado, interessando ao Prof. Dr. Adilson Avansi de Abreu. Após
debate, foi indicado o nome do prof. Dr. José Bueno Conti, que aceitou a incumbência. 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 e assinada pelos presentes. São Paulo, 18 de setembro de
2013.
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