ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA
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Aos dez dias do mês de outubro de 2012, as 17h00, no Laboratório de Geografia,
sala 40 da FAFIL, foi realizada a reunião do Colegiado de Geografia, sob a
coordenação da professora Flávia Ulian. Estiveram presentes os seguintes
professores: Carolina Gamba, Cecília Cardoso Teixeira Almeida, Fabiana Souza
Ferreira, Flávia Ulian, Glauco Zegna e Marcos de Oliveira Soares; e também os
seguintes alunos: Roberto Almeida Costa (representante discente), Aretha de Souza
Oliveira, Edilson Mota Cruz, Gabriel Campos dos Reis, Renata Solanas Igual e
Willians Cordeiro de Oliveira. Justificaram suas ausências, professores: Marcos de
Oliveira Soares, Maria Elena de Gouvêa e Maria da Glória da Silva Castro. A pauta
da reunião foi: 1)Informes; 2) Avaliação da Semana de Geografia; 3) Trabalhos de
Campo; 4) Ações para divulgação do vestibular 2013; 5) Atribuição de aulas e
horário 2013. Informes: A aluna Renata pediu para colocar em discussão a
possibilidade de a chave do Laboratório de Geografia ser liberada a todos os
estudantes do curso, alegando que isso facilitaria o acesso a todos ao laboratório
para estudar, enfim, trazendo uma reivindicação dos alunos do curso de modo geral.
Apesar de a aluna entender que não há nada de valor no laboratório que deva ficar
trancado, expliquei que temos no laboratório cartas topográficas, estereoscópios,
fotos aéreas, enfim, diversos materiais que poderiam ser suprimidos, caso não
tenhamos um controle maior sobre quem abre e fecha a sala. A professora Carolina
observou que todos os laboratórios do Departamento de Geografia da USP são
restritos, com o que concordou a professora Fabiana. O professor Glauco perguntou
à Renata se os alunos não poderiam se comunicar melhor para saber da
possibilidade de o monitor abrir o laboratório antes, se assim for necessário, e que
deve haver apenas alguns alunos responsáveis por abrir o laboratório. Aleguei que
houve mau uso do laboratório em tempos anteriores e que precisamos prevenir
novos casos, bem como zelar pelos materiais ali contidos. Ficou decidido que a
chave só poderá ser retirada pelos monitores, conforme decisão anterior. Foi
discutido também sobre a assiduidade e permanência dos monitores no laboratório,
e se eles têm cumprido suas funções. Ficou decidido que devemos fazer uma
reunião como os monitores e professores para discutir suas atribuições e como está
sendo encaminhado o trabalho deles. A aluna Renata Igual perguntou se no ano de
2013 continuaremos a ter classes no Colégio, argumentando que é desejo dos
alunos do curso de que devemos nos impor para permanecer com todas as salas na
Fafil, argumentando que há diversas salas no Colégio para 60 alunos e que, se for o
caso, os novos cursos podem usar as salas do Colégio. Além disso, pode haver um
revezamento entre a Geografia e outros cursos. Em relação a novos cursos, informei
aos presentes sobre o novo curso de Arquitetura que iniciará no ano de 2013. O
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professor Glauco observou que se o curso for matutino ou integral, não afetará a
questão do uso de salas da Fafil no noturno. Passamos a discutir o terceiro item:
Trabalhos de Campo. A professora Carolina informou que tem dificuldades de
realizar contato com usina para o trabalho de Matérias-Primas, mas vai continuar
tentando, e que este trabalho estará aberto do 2º ao 4º anos, tendo em vista que os
alunos dos anos anteriores não realizaram trabalho de campo desta disciplina com o
professor anterior. A professora Fabiana também abrirá o trabalho de campo do 1º.
ano aos alunos dos anos posteriores porque verificou que no 2º. ano os alunos não
realizaram uma parte do trabalho até onde ela fará. Ela também observou que não
há necessidade de fazer um trabalho de campo específico para sua disciplina no 2º.
ano. Sobre o trabalho de campo do 3º. ano, a professora Carolina está verificando a
possibilidade de ir até a Serra do Japi de trem, está em contato com uma ONG para
monitoria, e que este trabalho só poderá ser feito após a Semana de Provas porque
vai fazer uma viagem ao Qatar para participar de uma Conferência sobre o Clima.
Passamos ao quarto item: Ações para divulgação do vestibular 2013: a aluna
Renata relatou que querem pegar os cartazes de divulgação que foram feitos em
anos anteriores em conjunto com os cursos de Ciências Sociais e História e refazêlos. A aluna Renata também sugeriu um folder que fosse dobrável em três partes,
como o da Semana de Geografia. Ela dará andamento a estes projetos em conjunto
com outros alunos e com o professor Ivan, coordenador do curso de Ciência Sociais.
A professora Fabiana observou que devemos também fazer materiais visando
apenas o curso de Geografia, ficando decidido que eu, coordenadora, encaminharei
o pedido de fazer material de divulgação específico para a Geografia. O professor
Glauco afirmou que devemos usar todos os materiais antigos que sobraram para
divulgar o curso nas escolas da região. Ele sugeriu ainda que a palestra da
APROGEO, que nos solicitou uma data para realizar uma palestra sobre “A
profissão do Geógrafo”, fosse feita neste período de campanha para o Vestibular,
porque podemos chamar estudantes de Ensino Médio para assistir, por intermédio
de nossos próprios alunos e ex-alunos, que estão lecionando no Ensino Médio. O
item 5 - Atribuição de aulas e horário 2013 foi colocado em pauta: os professores
presentes informaram um a um que manterão sua carga horária atual, bem como
aqueles que não estavam, mas que haviam nos informado a respeito. Os
professores Marco Aurélio, Carolina e Flávia, que estão ministrando aulas em
substituição (Representação Gráfica e Cartográfica e Cartografia e Sensoriamento
Remoto, Projetos em Educação Geográfica e Metodologia e Prática de Ensino I,
respectivamente) estão cientes que estas aulas, que são livres, passarão em
consulta pelo Centro Universitário. As únicas mudanças foram em relação à
professora Carolina, que pleiteou as aulas livres de Metodologia e Prática de Ensino
II, atualmente a em substituição pelo professor Marcos, e a professora Cecília
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pleiteou as aulas de Sistematização do Discurso Geográfico, atualmente em
substituição pelo professor Marco Antônio. Todos estão cientes que antes de terem
as aulas atribuídas, estas aulas, como são livres, passarão em consulta pelo Centro
Universitário. Solicitei que os professores preencham suas preferências de horários
e que as deixem com a secretária Andréa, pois necessito fazer o horário de 2013 até
o dia 05 de dezembro, por causa das matrículas antecipadas com desconto dos
alunos. Por fim, passamos ao item 2 – Avaliação da Semana de Geografia, porque
neste momento verificamos a maior presença de alunos para debater este tema de
grande interesse deles. Os presentes verificaram as listas e concluíram que a maior
frequência dos alunos deu-se no 2º. e 3º. anos, um pouco menos no 1º. ano e
menos ainda no 4º. ano. A professora Cecília acha que a Semana não atendeu aos
interesses dos alunos, contou que recebeu muitas queixas sobre os temas
apresentados. A professora Fabiana indagou por que fizemos a Semana em
conjunto com o curso de Ciências Sociais. Ela pensa que a Geografia é uma ciência
muito ampla e que quando há uma união com outro curso há um prejuízo, e neste
caso privilegiou-se apenas um lado da Geografia. Respondi que há uma motivação
financeira, além de também aumentar o quórum nas atividades quando se unem
dois cursos. Informei também que dois geógrafos que viriam dar palestras não
puderam vir, e acabamos perdendo duas noites de atividades diretamente de
interesse da Geografia. O aluno Danilo sugeriu inquirir todos os alunos para saber o
motivo de não terem frequentado a Semana. Os presentes em conjunto formularam
uma proposta para 2013: fazer a Semana de Geografia só com o nosso curso na
semana do dia do Geógrafo, no mês de maio, e no segundo semestre, quando entra
a verba da Semana dos cursos, fazer um trabalho de campo de porte maior no
sábado. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 19h20 e eu,
professora Flávia, coordenadora do curso de Geografia, lavrei a ata que segue
assinada por mim e por todos os professores e alunos presentes.
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__________________________
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__________________________
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