
 

 
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 quatorze dias do mes de maio de 2020, via Google Meet. 

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

Alfredo Pereira de Queiroz Filho, Celia Regina de Gouveia de Souza, Fernando 

Nadal Junqueira Vilella,  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 e o pós-doutorando 

André Mateus Barreiros. Antes de iniciar a reunião a Professora Bianca solicitou 

inclusão na ordem do dia, dos seguintes temas: 2.8 Indicar docente para emitir 

parecer sobre pedido de recredenciamento interessando à Professora Déborah 

de Oliveira; 2.9 Disciplinas para o segundo semestre de 2020 e Pedido de 

prorrogação de prazo para realização do segundo exame de qualificação 

interessando a aluna Yasmini Parra Tomaz. A inclusão dos referidos itens foi 

aprovada. 1. EXPEDIENTE: 1.1 Informes da Coordenação:1) A Professora 

Bianca informou que está na fase final do Sucupira. Está anexando os pdfs dos 

livros e capítulos publicados em 2017 e 2018. O aluno Jose Eduardo Bonini  está 

ajudando com essa tarefa. Foi enviado email ontem para alguns autores, para 

que encaminhem algumas informações sobre o livro ou capítulo e já obteve 

retorno; 2) Informou que os alunos solicitaram uma reunião com a coordenação, 

que e que foram esclarecidos alguns pontos, como por exemplo, prazos, 

prorrogações, bolsas, etc. A Coordenação informou que está seguindo todas as 

orientações vindas da PRPG e CPG. Também foi mencionado a questão dos 

laboratórios que estão sem acesso para alunos poderem realizar suas pesquisas. 

Nesse sentido, a professora Sueli informou que soube que a USP está comprando 

equipamentos de proteção individual (EPI’s) para os técnicos de laboratórios. 
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Após os informes, a Professora Bianca solicitou aos representantes que façam 

uma pesquisa entre os alunos para descobrir quem precisa realmente utilizar 

laboratórios, para que a Chefia possa se organizar, de acordo com a demanda, 

para solicitar a compra desses equipamentos, se for detectada a necessidade; 

3) Informes sobre reunião da CPG. Foi discutida a questão das disciplinas do 

segundo semestre, que deverão ser realizadas integralmente de maneira 

remota. O referido assunto será discutido no item 2.10 da pauta.  2) Ordem do 

dia. 2.1 Apreciação da ata da reunião de abril. Aprovada. 2.2 Parecer 

emitido pelo Prof. Dr. Gabriel Pereira sobre pedido de trancamento (por 

saúde em família) interessando ao aluno Nelson Oliveira de Almeida 

Filho. O parecer, que foi favorável ao pedido de 365 dias, foi lido pela Professora 

Bianca e foi sugerido uma pequena correção no parecer onde se lê : “o que vai 

de encontro com o decreto no 64.949...” corrigir para:  vai ao encontro....”. O 

parecer foi aprovado. 2.3 Solicitação dos alunos do PPGF da 

disponibilização das atas da CCP. A aluna Giseli informou que os alunos estão 

solicitando que as mesmas voltem a ser disponibilizadas no site do PPGF para 

que os alunos tomem conhecimento. O professor Luis informou que as atas 

foram inseridas no site do PPGF durante um período e que acha importante que 

voltem a ser disponibilizadas para dar mais transparência do programa. A 

transparência inclusive é um dos requisitos de avaliação da Capes, então seria 

importante para o programa manter no site. Após os informes o colegiado 

aprovou a inserção das atas no site. O professor Alfredo lembrou que as atas 

são aprovadas sempre na reunião posterior a que ocorreu, portanto, serão 

disponibilizadas um mês após a reunião da CCP. 2.4 Pedido interessando ao 

aluno Thiago Tavares Vidoca sobre a possibilidade de aceite por parte 
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da CCP, de sua publicação como co-autor, em caráter excepcional, 

devido a pandemia. A professora Bianca informou que o aluno fez essa 

solicitação pois em breve irá realizar o depósito de sua dissertação e, de acordo 

com regulamento do programa, ele teria que comprovar que submeteu artigo, 

sendo o primeiro autor. Após informes prestados pela Professora Bianca e pela 

orientadora, Professora Sheila, dada a excepcionalidade do momento, , o 

colegiado decidiu que deveria ter um parecer. Nesse sentido, o Professor Alfredo 

foi indicado para emissão do parecer e o assunto será rediscutido com base 

nesse parecer, numa próxima reunião. 2.5 Carta de abdicação de 

orientação emitida pelo Prof.Dr. Luis Antonio Bittar Venturi interessada 

ao aluno Ilia Crassus Petralonga. A professora Bianca fez a leitura da carta 

do professor Luis. Em seguida o assunto foi amplamente debatido e foi definido 

o seguinte encaminhamento: Informar ao aluno sobre essa carta de abdicação 

do professor Luis e que o mesmo permanecerá responsável pela sua orientação 

até que seja efetivada a transferência (parágrafo único do artigo 78 do 

Regimento de Pós-graduação da USP). Avisá-lo para procurar outro orientador 

do programa ou fora, como por exemplo, na Geografias Humana, Instituto de 

Estudos Brasileiros ou demais programas que sejam correlatos ao seu tema de 

pesquisa.  2.6 Carta de abdicação de orientação emitida pela Profa. Dra 

Rubia Gomes Morato, interessada à aluna Yasmini Parra Tomaz. A 

professora Bianca fez a leitura da carta da Professora Rubia e em seguida a 

referida professora prestou alguns esclarecimentos sobre a Yasmini, a saber:  A 

aluna lhe enviou a primeira versão da qualificação no dia 3 de janeiro de 2020 

às 20:41. O prazo final para entrega era 6 de janeiro de 2020. Assim não houve 

tempo suficiente para uma leitura adequada e para as correções necessárias. 
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Ela estava fazendo uma segunda graduação e não se envolveu como esperado 

no desenvolvimento do projeto de mestrado. Soube dessa segunda graduação 

apenas na época da entrega da qualificação. O curso foi concluído. O relatório 

de qualificação tinha muitos problemas na escrita, na fundamentação teórica e 

a proposta era inviável devido à necessidade de vários trabalhos de campo mais 

extensos e da indisponibilidade da Yasminni, que trabalha e não tem 

possibilidade de tirar licença devido ao período probatório. A banca 

examinadora, composta pelas professoras doutoras Sueli Ângelo Furlan e Regina 

Araújo de Almeida, foi muito respeitosa e solidária, apesar da qualidade do 

trabalho apresentado. Foram apontados os problemas e propostas alternativas, 

com as devidas demandas de dedicação para que a aluna pudesse refletir, com 

base na própria realidade. Foi ressaltada a necessidade de uma mudança radical 

na relação com o programa de pós-graduação e com a própria pesquisa, para 

reverter a defasagem acumulada no desenvolvimento do projeto até então. O 

ritmo de estudo precisa ser mais intenso. Ela foi reprovada no exame de 

qualificação e teve o período de 60 dias para reformular a proposta. Tentou 

reforçar a necessidade de demonstrar a viabilidade da proposta. Logo em 

seguida entramos na pandemia de COVID-19, e a necessidade de 

distanciamento social foi amplamente difundida. Solicitou o segundo relatório 

com antecedência, para que as correções pudessem ser feitas cuidadosamente, 

mas recebeu apenas no dia 24 de abril. O prazo máximo foi 27 de abril. A 

proposta do trabalho não sofreu grandes alterações e se tornou mais inviável 

por causa da pandemia. Essa situação desgastou a relação, pois não consegue 

ver comprometimento com a própria pesquisa, com o Programa de Pós-

graduação e seriedade no cumprimento dos prazos. Acredita que com um novo 
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orientador, ela possa se estimular para pensar numa nova proposta, adequada 

para a situação atual. Após os informes sobre a situação, o assunto foi 

amplamente debatido e o colegiado aprovou a carta da Professora Rubia que 

será encaminhada para a CPG. A aluna deverá procurar outro orientador e caso 

não encontre antes de seu prazo de qualificação, a Coordenação presidirá a 

qualificação que será realizada com a mesma banca. 2.7 Realização do 

processo seletivo 2020 de maneira remota. A Professora Bianca informou 

que quase 90% dos programas da FFLCH optaram por realizar os processos 

seletivos de maneira remota. Lembrou que encaminhou mensagem a todos, 

solicitando sugestões de como podemos realizar esse processo e que a 

coordenação revisou o Edital e o Regimento e ambos “garantem” a alteração 

para provas online. Precisaremos fazer um aditamento do edital e definir a forma 

de realizar e organizar o processo. Após os esclarecimentos a professora 

levantou algumas questões apontadas nas sugestões recebidas, como, por 

exemplo: como controlar que os candidatos façam “consulta” durante as provas? 

A correção será às cegas? As provas seriam realizadas de que maneira? por e-

mail (digital ou à mão), 2.via e-disciplina com consulta mas com um maior grau 

de dificuldade em relação às provas sem consulta, dentre outras. Após os 

esclarecimentos, foi sugerido que a professora Bianca faça um resumo de todas 

as propostas recebidas e encaminhe a todos. O assunto será retomado em uma 

reunião extraordinária cuja data foi agendada para o dia 25 de maio as 14h. 2.8 

Indicar docente para emitir parecer sobre pedido de recredenciamento 

interessando à Professora Déborah de Oliveira. Foram indicados os 

professores Cleide Rodrigues e Jurandyr Ross; 2.9 Disciplinas para o segundo 

semestre de 2020. A professora Bianca mencionou que a CPG definiu que as 
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disciplinas para o segundo semestre deverão ser realizadas integralmente de 

maneira remota e precisamos nos organizar. Dado ao adiantado da hora, o 

assunto será retomado na reunião extraordinária. 2.10 Pedido de 

prorrogação de prazo para realização do segundo exame de qualificação 

interessando a aluna Yasmini Parra Tomaz. Após discussão sobre o tema, 

o referido pedido não foi aprovado, pois seria um segundo exame de 

qualificação, e tendo em vista a situação de mudança de orientação, um novo 

orientador não teria como fazer modificações no texto. Definiu-se que deverá 

realizar o exame dentro do prazo (até 26 de junho) e, caso não consiga outro 

orientador, a Coordenação assume a presidência e a banca deverá ser a mesma 

2.11 Homologação do resultado Premio Capes 2020 do PPGF. A 

professora informou que a banca composta pelos Professores Gabriel Pereira, 

Fernando Kawakubo e Sheila Ap. Correia Furquim indicou a tese intitulada 

“Padrões espaciais e temporais no regime do fogo e tendências nas emissões 

associadas às queimadas no bioma Cerrado” defendida pelo aluno Guilherme 

Augusto Verola Mataveli, orientado da Professora Maria Elisa Siqueira Silva, para 

concorrer ao referido prêmio.  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, 14 de maio de 2020.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

  


