ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA
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Aos dezessete dias do mês de agosto 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, Fabiana Souza Ferreira, Flávia Ulian, Glauco Zegna e
Maria Glória da Silva Castro. Justificaram suas ausências, professores: Cecília
Cardoso Teixeira de Almeida e Marco Aurélio Painelli Marsitch. A pauta da reunião
foi: 1)Informes; 2)Trabalho de Campo; 3) Semana de Geografia. Informes: eu,
professora Flávia, coordenadora do curso de Geografia, informei aos presentes que,
devido à saída do professor Clézio da instituição, a coordenação do PIIBID do curso
de Geografia passará à suplente, professora Maria da Glória Castro. O Colegiado de
Geografia ratificou esta coordenação. Informei também que em reunião do Conselho
de Faculdade da FAFIL, foi questionada a atribuição de aulas por tempo
indeterminado à professora Fabiana Souza Ferreira das aulas das disciplinas
Geografia das Dinâmicas Esculturais do Relevo, Geografia das Dinâmicas
Estruturais do Relevo e Estudos de Legislação e Impactos Ambientais, outrora
ministradas pelo professor José Mariano, que se desligou da instituição durante o
primeiro semestre. Porém, foi explicado ao Conselho por mim e pela diretora Miriam
que a Prograd autorizou tal contratação por ser uma área muito específica da
geografia e por não haver professores no colegiado e nem professores em RTI na
instituição com graduação em Geografia que poderiam ministrar estas disciplinas em
2013, de forma que a instituição economizou tempo, dinheiro e trabalho de realizar
novo concurso para 2013. Lembrei também aos professores quanto aos prazos de
entrega de notas, digitação e vistas de provas do primeiro semestre. Informei ainda
sobre o CEE ter renovado por mais cinco anos o funcionamento do Curso de
Licenciatura e Bacharelado em Geografia. Informei também que enviamos,
juntamente com o curso de Ciências Sociais uma proposta à Proppex de um
Mestrado em Ciências Humanas, com a participação de professores do curso de
Geografia, Ciências Sociais, Letras e Economia, mais professores bolsistas da
FAPESP externos. Foram informadas a área de concentração e as linhas de
pesquisa. Informei também que o Setor de Vestibular fará divulgação dos cursos da
FSA também através de um vídeo a ser gravado com alguns alunos de todos os
cursos da instituição comentando as provas do ENEM e a ser postado no Youtube,
para que vestibulandos, ao acessarem estes vídeos, tenham conhecimento da
nossa instituição e seus cursos. Ficou decidido que serão convidados dois alunos do
4º. Ano para participarem deste programa, que contará horas de AACC. Informei
nova ementa da disciplina Fundamentos da Geografia Ambiental, ratificado por
todos os presentes: O conceito de Natureza; os filósofos da natureza e suas visões
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de mundo; as diferenças entre a relação sociedade-natureza em diferentes tempos;
os mecanismos que permeiam a relação da sociedade com a natureza na
construção do espaço geográfico; a relação sociedade-natureza nas sociedades
tradicionais; os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento econômico; os
impactos ambientais da atividade humana e a prática de ações mitigadoras; a
atuação do professor de Geografia em Educação Ambiental nos ensinos
fundamental e médio. Esta nova ementa inclui, entre outras inovações, a Educação
Ambiental, reforçando o caráter pedagógico desta disciplina. A professora Glória
informou sobre o andamento da disciplina Monografia e sobre o período de
Qualificação dos trabalhos que estão sendo realizados pelos alunos do 4º. Ano.
Solicitou também a opinião dos presentes sobre a realização de uma banca no
período de probas substitutivas e exames. Ficou decidido que haverá banca para
apresentação e comentários das pesquisas com a presença de dois professores, o
orientador e o professor que leu o trabalho no exame de Qualificação. A seguir,
passamos ao item 2. Trabalho de Campo. A discussão deste item foi fundamentada
basicamente sobre os trabalhos de campo a serem desenvolvidos pelas professoras
Carolina Gamba, Fabiana Souza Ferreira e Maria da Glória Castro, nas disciplinas
Geografia das Dinâmicas Estruturais do Relevo e Geografia das Dinâmicas
Climáticas, do 1º. Ano, Geografia das Matérias-Primas Fontes de Energia no Brasil e
Hidrogeografia, do 2º. Ano, Biogeografia, do 3º. Ano e Estudos de Legislação e
Impactos Ambientais, Planejamento Urbano e Territorial e Geografia do Trabalho,
Produção e Circulação, do 4º. Ano. As discussões resultaram na formulação dos
trabalhos de campo explicitados na tabela abaixo:
DISCIPLINA/
PROFESSOR/SÉRIE
Geogr.das Din.Estruturais do
Relevo / Fabiana / 1º.

LOCAIS

DATAS

1.Museu de Geologia USP

18/08

2.Parque do Varvito (Itu)

08/12

Geografia das Dinâmicas
Climáticas / Glória / 1º.

IG e IAG – São Paulo

23/08

Geogr Matérias-Primas Fontes
Energ Brasil / Carolina / 2º.

A DEFINIR

A
DEFINIR

Geogr.das Din. Esculturais do
Relevo / Fabiana / 2º.

A DEFINIR

A
DEFINIR

Formação Territorial Brasileira /
Cecília / 2º.

São Paulo: bairros de Santa Cecília, Centro e
Cerqueira César.

11/08

Lab.de Mater.Didático de
Geografia / Flávia / 2º.

Hidrogeografia / Glória / 2º.

ETA Guarará (Santo André)

01/09

Biogeografia / Carolina / 3º.

A DEFINIR

A
DEFINIR

Est. de Legislação e Impactos
Ambientais / Fabiana / 4º.

Baixada Santista: Bairros Cota, Porto de Santos,
Museu do Café em Santos caminhada pelo centro
velho de Santos, passeio de bonde, Vila dos
Pescadores em Cubatão.

27 e
28/10

Santa Cecília, Centro e Cerqueira César (São
Paulo).

11/08

Planejamento Urbano e
Territorial / Cecília

61
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72

Baixada Santista: Bairros Cota, Porto de Santos,
Museu do Café em Santos caminhada pelo centro
velho de Santos, passeio de bonde, Vila dos
Pescadores em Cubatão.

27 e
28/10

Por fim, procedemos ao item 3. Semana da Geografia. Neste item, informei aos
presentes todas as discussões que estão em andamento quanto à realização da
Semana de Geografia em conjunto com o curso de Ciências Sociais, o que veio a
mudar por completo o quadro que havia sido discutido na reunião do colegiado do
mês de maio. Discutiu-se sobre a mesa que foi proposta pela Prof. Carolina, sobre
Recursos Hídricos, sobre a mesa de Movimentos Populacionais, onde tentamos
contato com a Prof. Léa Francesconi, da USP, mas até então não havia tido sucesso,
sobre os possíveis trabalhos de campo a serem realizados no sábado, para finalizar
a Semana, e ainda sobre a exposição que será feita pelos alunos coordenada pela
aluna Renata Igual, entre outras atividades. Nada mais havendo a tratar, a reunião
foi encerrada às 19h15 e segue assinada por mim, professora Flávia, e por todos os
professores presentes.

Professores

Assinatura

Carolina Gamba

______________________________

Fabiana Souza Ferreira

______________________________

Flávia Ulian

______________________________

Glauco Zegna

______________________________

Maria Glória da Silva Castro

______________________________

