
 

 
FFLCH 

 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

Departamento de Geografia 

 

Programa de Pós Graduação em Geografia Física 

 

 
 
 

ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

FÍSICA, realizada aos dezesseis dias do mês de abril de 2020, via Google Meet. 

Presidência: Profa. Dra. Bianca Carvalho Vieira. Comparecimentos: Prof. Dr. 

Alfredo Pereira de Queiróz Filho, Fernando Nadal Junqueira Vilella, Jurandyr L. 

Sanches Ross, Ligia Vizeu Barrozo, Luis Antonio Bittar Venturi, Sheila Aparecida 

Correia Furquim e Sueli Angelo Furlan, os representantes discentes Giseli Mansur 

Batista,Jose Eduardo Bonini e Larissa Rodrigues Marques. Justificaram a 

ausência os professores Celia Regina de Gouveia Sousa, Cleide Rodrigues, 

Gabriel Pereira e o pós- doutorando André Mateus Barreiros. 1 EXPEDIENTE: 

1.1 Informes da Coordenação. 1) A Professora Bianca informou que a Pró- 

Reitoria encaminhou mensagem a todos os alunos comunicando que 

“considerando as atividades não presenciais desenvolvidas na PG a partir da 

pandemia do covid-19 (disciplinas, reuniões com orientadores, pesquisas, 

qualificações e defesas), a Reitoria da Universidade viabilizou a distribuição de 

chips para celulares ou modens para computadores que permitirão o acesso à 

internet por 6 meses para alunos com maior vulnerabilidade social. O Kit de 

acesso à internet é composto por um chip para celular ou um modem portátil 

com interface USB, habilitados para 20GB/mínimo de 100 horas aulas por mês”. 

Os kits deverão ser retirados O ponto de entrega será a guarda universitária nos 

diferentes campi, não sendo possível o envio pelo correio ou outra modalidade; 

de entrega. 2)  A professora Bianca informou também que recebeu a informação 

de que a Capes irá relançar, em breve, o Edital PDSE (Bolsa sanduiche) e assim 

que isso ocorrer, divulgará a todos; 3) A professora Bianca informou que está 

terminando o relatório Sucupira e que falta apenas alguns pdf’s. Ainda faltam 

quatro textos para concluir e pretende encaminhar o relatório até o dia 23 de 
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abril. Depois ficarão pendentes o envio dos pdfs de livros publicados em 2017 e 

2018, cujo prazo de envio será em junho. A professora Ligia pediu a palavra 

para informar sobre um trabalho voluntário que está desenvolvendo de 

mapeamento de clusters da covid-19 (casos, óbitos e ativos), junto com o 

Instituto de Estudos Avançados. Informou ainda que tem alguns editais abertos 

sobre a Covid 19 no CNPq e na Capes. Sugeriu aos interessados que queiram 

desenvolver um projeto, que consultem esses editais, quem tem vários temas 

abertos como cartografia, população indígena, etc. O colegiado sugeriu que esse 

trabalho, assim que concluído, seja publicado na página do PPGF. A professora 

Ligia concordou. 2.ORDEM DO DIA: 2.1 Apreciação das atas das reuniões 

de dezembro de 2019 e março de 2020. Aprovadas. 2.2 Informações da 

reunião extraordinária da CPG realizada dia 08/04 (trancamentos, 

prazos, disciplinas etc). A professora Bianca informou que na reunião da CPG 

foi informado que a PRPG está recebendo pedidos de prorrogações de prazos de 

qualificação e depósitos e teses apenas para os alunos cujo prazo limite é até o 

dia 30/06/2020. Quanto as disciplinas, a Pró-reitora informou que os programas 

poderão cancelar ou realizar de forma remota. A professora Bianca informou que 

os Professores Fernando e Rubia optaram pelo cancelamento da turma e os 

Professores Jurandyr, Luis e Alfredo optaram pela forma remota. 2.3 

Possibilidade de realização do processo seletivo 2020 de maneira 

remota. A Professora Bianca informou que a maioria dos programas da FFLCH 

optou pelo cancelamento do processo seletivo e o PPGF decidiu suspender. 

Informou que se o programa não realizar esse processo seletivo, correrá o risco 

de perder bolsas (Capes e CNPq) que se tornarão vacantes em julho e agosto. 

Estudou o regulamento do programa e não encontrou nenhum impedimento para 
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realizar o processo remotamente. No edital é mencionado apenas que se houver 

modificações será comunicado a todos. Precisamos pensar nas vantagens e 

desvantagens de realizar o processo. Após a fala da Professora Bianca, o 

colegiado debateu o tema,  e a maioria concordou em realizar remotamente. Foi 

sugerido fazer a prova de conhecimento em formato power point, dentre outras 

opções. Após o debate, o colegiado sugeriu que a Professora Bianca envie e-

mails a todos docentes, com as propostas apresentadas, para que encaminhem 

sugestões e consiga fechar alguma formatação de prova remota, e também que 

consulte a Pro -Reitoria para saber se tem algum aspecto formal, que possa 

impedir de realizar a distância. Na próxima reunião o assunto será retomado. 

2.4 Parecer emitido pelo Prof. Dr. Fernando Shinji Kawakubo, referente 

ao pedido de trancamento, por trabalho, interessando ao aluno André 

Augusto Gavlak. A professora Bianca fez a leitura do referido parecer, que foi 

favorável, e em seguida o colegiado aprovou. 2.5 Situação das bolsas Capes 

e CNPq do PPGF. A professora Bianca comunicou que a situação é a seguinte: 

MESTRADO: CAPES: 3 cotas disponíveis de mestrado da Capes e 01 do CNPq e 

teremos em meados de setembro e outubro mais 4 (prazo de bolsas esgotados) 

e DOUTORADO: CAPES: teremos 3 cotas disponíveis em agosto porem temos 

que devolver duas cotas da Pro- Reitoria que estamos utilizando com os alunos 

Marco Henrique Meletti e Ismail Shahid. CNPQ: teremos 01 em agosto e 02 em 

janeiro de 2021. 2.6 Uso da Verba Proap prorrogado até 31/05/2021. A 

professora Bianca informou que temos cerca de R$ 12.000,00 e que ainda não 

tem previsão da verba para 2020. O professor Luis informou que o evento da 

UGI foi prorrogado e que, sendo assim, agora com a prorrogação de uso da 

verba Proap, seus alunos irão encaminhar a solicitação de auxílio para inscrição 
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nesse evento, para a CCP. A professora Bianca informou que não é permitido 

pagamento de inscrição de eventos com verba Proap. Os alunos poderão solicitar 

diárias e depois deverão comprovar a participação no evento. A professora Sueli 

informou que, como não haverá verba de internacionalização da Faculdade esse 

ano, a Chefia destinará parte da verba para apoiar atividades internacionais, 

tanto de professores quanto de alunos de graduação e pós-graduação. 2.7 

Formulário de pesquisa sobre candidatos do PPGF (alunos 

representantes) conforme reunião de março. A aluna Giseli fez a 

apresentação de um rascunho do referido formulário e foram sugeridas 

pequenas modificações. O mesmo foi feito pelo google formulários e essa 

ferramenta permite gerar dados estatísticos. A professora Bianca informou que 

encaminhará o link a todos para que encaminhem sugestões para então 

poderem aplicar esses dados.  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, 16 de abril de 2020.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

  


