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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
FÍSICA, realizada aos nove dias do mês de setembro de 2015. Presidência: Profa.
Dra. Ligia Vizeu Barrozo. Comparecimentos: Professores Doutores: Ailton Luchiari,
Alfredo Pereira de Queiróz Filho, Deborah de Oliveira, Luis Antonio Bittar Venturi,
Sheila Aparecida Correia Furquim, os representantes discentes Aline Franco Diniz e
William Cabral de Miranda, a pós-doutoranda Grace Bungestab Alves e a secretária
Maria Aparecida Brambila Antonio. JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os
Professores Doutores Emerson Galvani, Regina Araujo de Almeida e Sueli Ângelo
Furlan 1. EXPEDIENTE.. 1.1 A Profa. Ligia informou que o aluno Rodolfo Alves da
Luz, orientando da Profa. Cleide Rodrigues foi o ganhador do Prêmio CAPES de
Teses da área de Geografia, com a tese intitulada “Mudanças geomorfológicas na
planície fluvial do Rio Pinheiros, São Paulo (SP), ao longo do processo de
urbanização”, defendida no ano de 2014. A Profa. Ligia informou que irá divulgar essa
informação na página do programa. 1.2 A Profa. Ligia informou que no dia 31 de
agosto ocorreu reunião do programa com o Prof. Fraser Taylor, que resultou na
intenção de esboço de um projeto a ser encaminhado para a FAPESP. Logo após a
reunião aconteceu a palestra do referido professor no Anfiteatro de História com o
tema “Cartographo Eergo Sum: new forms of maps and mapping”, com a presença de
um publico de 58 pessoas. A Profa. Ligia agradeceu à Profa. Regina pela iniciativa.

1.3 A Profa. Ligia informou que o Programa deverá receber cerca de R$22.500,00 da
CAPES, até o final de setembro. Comunicou que na CPG extraordinária, ocorrida
ontem, foi debatido o tema sobre os recursos para pagamento de pro-labore para
professores externos a USP que participam de bancas e foi informado que o CTA
aprovou a suspensão automática de pro-labore para externos a partir de sexta
passada. Foi informado que a Faculdade gasta, em média, cerca de R$400.000,00
com o pagamento de pro-labores e com esta suspensão, haverá uma economia de
R$160.000, de setembro a dezembro. Este montante foi redistribuído entre todos os
programas. Os que recebem PROAP ficaram com R$6666 cada um e os PROEX,
com R$5.000,00. Este dinheiro é da “Renda Industrial” do Departamento, que poderá
ser gasto em eventos, trabalhos de campo. Para tanto, precisamos elaborar uma
planilha com a previsão de gastos e encaminhar para a senhora Leonice, Assistente
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Administrativa da FFLCH, para que empenhe o dinheiro. A Profa. Ligia encaminhará,
por email, uma planilha para os professores informarem suas demandas. 1.3 A Profa.
Ligia informou que a disciplina obrigatória teve inicio em 28 de agosto e que já foram
ministradas duas aulas, sendo a ultima, com o Prof. Luis Venturi, o qual relatou que foi
muito interessante e que solicitou aos alunos que lhe enviem os “métodos e técnicas”
dos seus respectivos projetos. A Profa. Ligia informou que tem 17 alunos inscritos,
sendo dois externos à Faculdade. 1.4 A Profa. Ligia informou que no dia 28 de agosto
ocorreu a “aula inaugural” para os ingressantes de 2014 e 2015, com cerca de 15
alunos. Os alunos receberam um manual que traz informações sobre a vida
acadêmica , com destaque para que fiquem atentos aos prazos de qualificação,
depósito, realização de créditos em disciplinas, etc. Os alunos agradeceram à
Coordenação por esta iniciativa. 2. ORDEM DO DIA. 2.1 Apreciação da ata da
reunião de 05/08/2015. A referida ata foi aprovada. 2.2 Parecer emitido pelo Prof.
Dr. Antonio Carlos Colangelo referente ao pedido de mais 30 dias de
prorrogação interessando ao aluno Alex da Silva Sousa, orientando do Prof.
Jurandyr L. Sanches Ross. A Profa. Ligia fez a leitura do parecer do Prof.
Colangelo, que foi favorável aos 30 dias solicitados pelo aluno. Em seguida, foi
votado o parecer da seguinte forma: concordaram com o parecer: 04; concordaram
com prazo parcial: 05 e discordaram do parecer: 01. Em seguida foi votado qual prazo
deveria ser concedido: 15 ou 20 dias e por 5 votos favoráveis e 04 contrários foi
aprovado 15 dias de prorrogação. Foi argumentado que o aluno não justificou, apenas
relatou o que ainda precisa ser feito para o termino da tese, o que não justifica o
“caráter excepcional” do pedido. 2. 3 Continuidade da discussão sobre o Edital de
Seleção para 2016. O assunto foi novamente debatido e foi aprovado o que segue: 1)
Adequar as fases no Edital, segundo o regulamento do programa que rege que são 3
fases ; 2) inserir no calendário um dia para recursos; 3) divulgar os textos de
proficiência, entre os docentes, com antecedência de um mês;4) padronizar prova de
proficiência (definir caractere, espaçamento, numero de páginas);5)Inserir a
informação de que o projeto deverá ser original. O Prof. Luis pediu a palavra para
informar que foi procurado por alguns alunos estrangeiros do Paquistão, Equador,
Moçambique, Índia, sobre a possibilidade de realizar o curso de pós-graduação no
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programa. Verificou algumas possibilidades, entre elas o acordo CNPQ-TWAS (The
World Academy of Sciences). Este edital visa selecionar jovens investigadores de
países em desenvolvimento (exceto Brasil) para realizar seu PhD, PhD Sandwich ou
Pós-Doutorado em Pesquisa Brasil nas áreas de interesse. Verificou, no entanto, que
o Programa de Geografia Física não está relacionado nas áreas, pois faz parte da
FFLCH, que não se inscreveu neste acordo. Sugeriu que seja enviada uma carta para
que a CCINT encaminhe ao CNPq manifestando nosso interesse na inclusão de
nosso programa neste acordo.. Após a fala do prof. Luis, o mesmo se dispôs a
encaminhar uma cópia do referido Edital do CNPq, para que todos se familiarizem
com o mesmo e com os critérios de aceitação de alunos estrangeiros, de modo que
possamos, em algum momento, adotar algo parecido em nosso edital para abrirmos o
programa a esses alunos. Decidiu-se ainda que será feito um estudo no Regimento da
Pós-Graduação e no Regulamento do programa, sobre a vinda de estrangeiros. 2.4 –
Discussão sobre a “proposta do programa”. A Profa. Ligia informou que na reunião
que esteve sobre a avaliação na CAPES, foi solicitado aos programas que reavaliem a
sua “proposta”, pois vários programas inserem muitas páginas, porém sem uma
definição do que o programa deseja e qual a sua personalidade e principal
característica. A Profa. Ligia fez a leitura dos objetivos que constam na plataforma.
Em seguida propôs que seja acrescentada a preocupação do programa com ciência e
tecnologia, pois temos vários grupos de pesquisa avançados. Quanto à formação dos
alunos, o texto está bem redigido, porém, na área de pesquisa falta acrescentar que
estamos produzindo conhecimento de qualidade e inédito. Todos concordaram. 2.5
Apresentação das propostas de logotipo do Programa. A Profa. Ligia fez a
apresentação de três propostas de logotipos, porém não houve consenso e será
inserido em outra reunião. 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, 09 de setembro de 2015.

