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ATA DA 323ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 6 

GEOLOGIA 7 

 8 

Ao vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e dezessete realizou-se, na Sala de 9 

Reuniões do Instituto de Geociências, a trecentésima vigésima terceira reunião do 10 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geologia, com a presença dos seguintes 11 

membros: Profª. Adalene Moreira Silva – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 12 

em Geologia; Prof. Nilson Francisquini Botelho – Representante da área de Mineralogia e 13 

Petrologia; Profs. Valmir da Silva Souza e Claudinei Gouveia de Oliveira – Representantes 14 

da área de Prospecção e Geologia Econômica; Profs. Dermeval Aparecido do Carmo e 15 

Rodrigo Miloni Santucci – Representantes da área de Bioestratigrafia e Paleoecologia; 16 

Profs. Elton Luiz Dantas e Natália Hauser – Representantes da área de Geologia Regional; 17 

Profs. Adriana Maria Coimbra Horbe e Roberto Ventura Santos – Representantes da área 18 

de Geoquímica; e o discente Ítalo Lopes de Oliveira – Representante dos discentes da Pós-19 

graduação em Geologia. Ausências justificadas: Profa. Paola Barbosa – Representante 20 

da área de Mineralogia e Petrologia. A reunião teve início às nove horas e doze minutos, 21 

presidida pela Professora Adalene Moreira Silva, Coordenadora do Programa de Pós-22 

Graduação em Geologia do Instituto de Geociências, com a seguinte pauta: 1) Informes: 23 

a) Cenário das bolsas dos do Programa de Pós-graduação em Geologia: a Professora 24 

Adalene Moreira Silva apresentou ao Colegiado as tabelas informando a situação das 25 

bolsas de mestrado e doutorado que estão implementadas, bem como um cenário sobre 26 

futuras implementações baseada nas datas disponíveis nos sistemas na CAPES e do 27 

CNPq. Informou que as tabelas serão apresentadas aos discentes em reunião de boas 28 

vindas aos novos alunos do segundo semestre de 2017 e que o arquivo também será 29 

disponibilizado aos membros do Colegiado que tiverem interesse. No decorrer da 30 

apresentação, o Professor Elton Dantas informou que o aluno Guilherme dos Santos Teles 31 

possui vínculo empregatício, e questionou se o bolsista poderia continuar a receber a 32 

concessão do CNPq. A Professora Adalene Moreira Silva disse que não possuía essa 33 

informação e que iria verificar com o orientador, Professor Farid, sobre a  informação. O 34 

professor Roberto Ventura sugeriu que para ser bolsista o aluno deveria residir no DF e que 35 

a Coordenação deveria realizar uma avaliação sobre a situação dos discentes versos 36 

domicilio. A Coordenadora Adalene Moreira Silva informou que vem sendo solicitado 37 

comprovante de residência dos bolsistas para poder ser implementado a bolsa; e que tem 38 

seguido as normas implementadas pelo CNPq e CAPES. O Professor Nilson disse que o 39 

CNPq possui normas, mas que o Colegiado do Programa pode avaliar a concessão da 40 

mesma. O Professor Dermeval do Carmo informou que solicita a frequência dos bolsistas 41 

e que é importante os mesmos estarem cientes dos deveres e obrigações. A Professora 42 

Adalene Moreira Silva falou que será realizada uma nova avaliação pela Comissão do 43 

Programa sobre a Resolução que dispõem sobre a concessão de bolsas; e que é enviado 44 

e-mail para os alunos que serão comtemplados com a bolsa para informar interesse do 45 

mesmo e se possui vínculo empregatício, e que o termo de compromisso também vem 46 

assinado pelo orientador do aluno. b) Professora Adalene informou sobre reunião realizada 47 

no INT – Assessoria Internacional da UnB para procurar informações sobre o MOU 48 

(Memorando de entendimento) entre a FUB e o USGS (Serviço Geológico dos Estados 49 

Unidos). Pediu que todos os docentes que possuem cooperação internacional formalizem 50 

através de um MOU. Informou ainda que o IG receberá a visita de quatro pesquisadores do 51 

USGS nos dias 21 e 22 de setembro. No dia 21, será discutido sobre o MOU que está 52 



vigente e novas parcerias para o PPGG-IG. No dia 22, será realizado um seminário sobre 53 

Depósitos do tipo IOCG contando com colegas do USGS, IG e da  Unicamp e USP. 54 

Aproveitou que cuidará pessoalmente do MOU com a Queen´s University, onde se reunirá 55 

com a coordenação de pós-graduação e a Professor Gema Olivo em outubro do ano 56 

corrente e com a UWA através da parceria com o Professor Michael Dentith.   c) O 57 

Professor Nilson Francisquini informou que foi indicado para compor o CA do CNPq 58 

na área de Geociências: o Colegiado parabenizou o Professor. d) O representante dos 59 

discentes, Italo Lopes disse que o seu mandato terminou no mês de julho de 2017 e 60 

que verificou com os demais alunos o interesse de nova indicação, entretanto, os 61 

discentes decidiram pela recondução do mesmo como membro do Colegiado. e) O 62 

Dermeval do Carmo informou que: a internacionalização do Programa já existe e que as 63 

parcerias devem ser oficializadas. Citou o Curso Tópicos em Geologia Regional 1 ofertado 64 

no 2º semestre de 2016 foi ministrado por um dos maiores expoentes na área de 65 

Microcrambiano, o Professor Shuhai Xiao foi um sucesso. 2) Apreciação das Atas 320ª, 66 

321ª e 322ª reunião do CPPGG: aprovada a Ata 320 apesar das intervenções do Professor 67 

Valmir Souza no item 10, letras i, f e j. O Professor Valmir considera que os item 10d não 68 

foi aprovado e que o item 10f teria sido retirado de pauta, o que diverge das anotações 69 

efetuadas durante a reunião e estão registradas no  caderno de reuniões. Discorda na linha 70 

109-112 do registro da comissão designada para conversar com o Professor Massimo 71 

Maitteini, e foi seguido pelos Professores Roberto Ventura e Elton Dantas. Aprovada a Ata 72 

321 com correções do Professor Valmir Souza. Disse ainda que, considera que a ata na 73 

forma como apresentada representa um documento que falta transparência, onde a 74 

coordenadora falta com a verdade, e considera que o documento foi fraudado.   Correção 75 

do discente Italo Lopes que disse que há duplicidade do Professor Nilson na linha 40 a 44. 76 

Aprovada a Ata 322 com correções no nome do Professor Dermeval do Carmo alteração 77 

da informação que o Professor Elton Dantas e discente Italo Lopes estavam presentes na 78 

reunião. Houve muita discussão sobre a publicidade das minutas das atas no SEI. O 79 

Professor Roberto Ventura disse que os fatos não podem ser suprimidos. Eu, Eldna Dias, 80 

informei que: alguns processos exigem a inclusão da minuta para prosseguimento, 81 

exemplos como credenciamento, aprovação de Edital; e sempre é colocado como minuta, 82 

ou seja, “a primeira redação, ainda não definitiva, de um texto, borrão, rascunho”, segundo 83 

o dicionário Aurélio. Depois do debate ficou definido pelos membros do Colegiado que será 84 

enviado aos mesmos a minuta da Ata por e-mail para que os mesmos se manifeste dentro 85 

do prazo de quarenta e oito horas sobre a aprovação. Caso não ocorra a manifestação da 86 

maioria a Ata será considerada como aprovada, pois os processos não podem ficar 87 

pendentes. 3) Aprovação do Edital 002/2017 Dinter – UnB x UFOB para o primeiro 88 

semestre de 2018: a Professora Adalene Moreira Silva fez um breve relato da seleção 89 

anterior, e apresentou o Edital aos membros do Colegiado. Informou que os orientadores 90 

dos discentes terão que ministrar disciplinas na cidade de Barreiras. O professor Elton 91 

perguntou se haverá bolsa para os alunos. A Coordenadora Adalene Moreira Silva informou 92 

que não haverá bolsa. O Professor Roberto solicitou informações de quantos professores 93 

irão ser envolvidos no DINTER, e que as disciplinas que serão ministradas em Barreiras 94 

seja estendidas aos alunos aprovados na seleção, bem como àqueles que tiverem interesse 95 

nas mesmas. A Coordenadora do Programa disse que serão os Professores que tiverem 96 

interesse. O Professor Roberto Ventura solicitou a correção do item 3.1 do Edital. O Edital 97 

foi aprovado por unanimidade. 4) Aprovação do relatório de defesa de mestrado dos 98 

discentes Amanda Moreira Leite e Rafael da Silva Lima: Foi retirado de pauta o relatório 99 

do discente Rafael da silva Lima devido o mesmo não ter informado a orientadora, 100 

Professora Adriana Horbe, da publicação do artigo e também porque não constava a carta 101 

da orientadora informando que o aluno realizou todas as correções solicitadas no dia da 102 

defesa, conforme preconiza o Regulamento do Programa. Foi aprovado por unanimidade o 103 

relatório de defesa da discente Amanda Moreira Leite. 5) Homologação do relatório de 104 



exame de qualificação ao doutorado de Christian Gianfranco Valdivia Rodrigues: o 105 

Colegiado aprovou por unanimidade. 6) Analise da solicitação de trancamento 1/2017 106 

da discente Valessa Barros Vaz de Araújo: A Professora Adalene Moreira leu o parecer 107 

da Professora Lucieth Cruz. A solicitação foi aprovada pelo Colegiado com uma abstenção. 108 

7)  Análise dos pareceres sobre aproveitamento de crédito solicitado pelos discentes 109 

Frankie James Serrano Fachetti e Francisco Abel Pompeu de Campos: retirado de 110 

pauta para que os pareceristas façam a complementação do parecer. 8) Aprovação da 111 

solicitação credenciamento do Professor Marcelo Peres Rocha como orientador no 112 

Programa de Pós-graduação em Geologia no nível mestrado e doutorado a Professora 113 

Adalene Moreira Silva leu o parecer da Professora Roberta Vidotti para os membros do 114 

Colegiado. O professor Elton Dantas solicitou uma avaliação do quantitativo de professores 115 

credenciados no Programa versos pontuação de publicação para poder avaliar o 116 

credenciamento solicitado. O Professor Claudinei Gouveia solicitou que o Colegiado 117 

avaliasse o pleito do Professor Marcelo Peres e depois fosse realizada analise do 118 

quantitativo de docentes no Programa. O Professor Valmir Souza solicitou que fosse 119 

apresentado a avaliação do Coleta CAPES, quantitativos Professores versos alunos e 120 

produção de publicações dos docentes. Os Professores Elton Dantas e Roberto Ventura 121 

solicitaram que na próxima reunião do Colegiado fosse apresentado o perfil dos professores 122 

credenciados no Programa. O Professor Dermeval do Carmo falou sobre a importância de 123 

avaliar o perfil dos professores que solicitam o credenciamento. Por fim, o credenciamento 124 

foi aprovado por unanimidade. A Professora Adalene informou que no dia 4/9/2017 ocorrerá 125 

reunião com a Comissão do Programa e o Professor César Fonseca para realizar avaliação 126 

das alterações do Regulamento do Programa; no dia 18/9/2017 haverá reunião ampliada 127 

com os Professores do Programa. O Colegiado aprovou a solicitação de credenciamento 128 

9) Referendar: Banca examinadora de doutorado dos discentes Edgar Romeo Herrera 129 

de Figueiredo Iza e Marco Antônio Caçador Martins Ferreira; Banca examinadora de 130 

mestrado dos discentes Ricardo Luiz de Morais Lobo; Aproveitamento de estudos do 131 

discente Lucas Santos Batista Teles; Solicitação de inclusão de disciplina no 132 

domínio conexo no histórico dos alunos Túlio Gabriel Ramos Ribeiro e Cintia 133 

Fernandes Stumpf: a) Edgar Romeo Herrera de Figueiredo Iza – Titulares: Profs. 134 

Adriana Maria Coimbra Horbe (Orientadora-IG/UnB), Augusto Cesar Bittencourt Pires 135 

(IG/UnB), Álvaro Crosta  (UNICAMP), Rômulo Simões Angélica (UFPA); Suplentes: Profs. 136 

Roberta Mary Vidotti (IG/UnB), Sônia Maria Barros de Oliveira (USP); b)  Marco Antônio 137 

Caçador Martins Ferreira  – Titulares: Profs. José Eloi Guimarães Campos (Orientador-138 

IG/UnB), Carlos José Souza de Alvarenga (IG/UnB), Claudio de Morisson Valeriano (UREJ) 139 

e Fernando Flecha de Alkmim (UFOP); Suplentes: Profs. Marcio Martins Pimentel (IG/UnB), 140 

Alexandre Uhlein (UFMG); c) Ricardo Luiz de Morais Lobo - Titulares: Profs. Valmir da 141 

Silva Souza (Orientador-IG/UnB), Luiz Gustavo Ferreira Viegas (IG/UnB), Roberto Vizeu 142 

Lima Pinheiro (UFPA); Suplentes: Profs. Claudinei Gouveia de Oliveira (IG/UnB), Everton 143 

Marques Bongiolo (UFRJ); d) Aproveitamento de estudos do discente Lucas Santos 144 

Batista Teles; Solicitação de inclusão de disciplina no domínio conexo no histórico 145 

dos alunos Túlio Gabriel Ramos Ribeiro e Cintia Fernandes Stumpf: foram aprovados 146 

pelo Colegiado. 10) Analise do parecer referente ao recurso de reconsideração do 147 

candidato Vitor do Sacramento ao resultado do processo seletivo 2/2017 do 148 

Programa de Pós-graduação em Geologia: A Professora Adalene Moreira leu o parecer 149 

do Professor Carlos José Souza de Alvarenga que indefere a solicitação do candidato. O 150 

Colegiado foi a favor do Parecer com uma abstenção. 11) Laminação do IG – Pleito dos 151 

discentes: Ítalo Lopes, representante dos discentes no Programa, leu a carta enviada à 152 

Coordenação para o Colegiado. A Professora Adalene Moreira informou que não sabia da 153 

situação do Laboratório e que o Professor José Eloi iria verificar com responsável pela 154 

laminação, Professor Carlos José de Abreu, a situação do laboratório. O Professor Valmir 155 

Souza fez um breve relato da história do Laboratório de laminação, que o recurso para 156 



manutenção do laboratório é alta. O Professor Nilson Francisquini informou que a demora 157 

na compra de material está afetando o Laboratório de Microssonda. A Coordenadora 158 

Adalene Moreira solicitou ao Italo Lopes fizesse levantamento de informações sobre os 159 

recursos necessários x alunos x material para poder tomar as devidas providências. 12) 160 

Outros assuntos:  a) Homologação do relatório de exame de qualificação ao 161 

doutorado de Marcos Luiz do Espirito Santos Quadros: foi aprovado por unanimidade. 162 

 b) Analise da solicitação de trancamento 1/2017 do discente Sebastião Rodrigo 163 

Cortez de Souza:  A Professora Adalene Moreira leu o parecer do Professor Claudinei 164 

Gouveia de Oliveira que indefere o pleito. O Professor Nilson Francisquini irá solicitar outro 165 

formulário e justificativa e enviará para o Colegiado. c) Prorrogação de defesa de 166 

dissertação de Flávio Tadeu Lima: A Professora Adalene Moreira leu o parecer da 167 

Professora Roberta Vidotti. O Colegiado aprovou a prorrogação até 30/10/2017. d)  o 168 

Professor Claudinei Gouveia de Oliveira leu seu parecer favorável à prorrogação de prazo 169 

de defesa que foi aprovado com uma abstenção. e) Analise do parecer referente ao 170 

projeto definitivo dos discentes Artur Areal Braga, Mateus Andrade Reis, Florença 171 

das Graças Moura, Maria Gabriela Carvalho, Eveline Alves Sayão: aprovado por 172 

unanimidade.  f) O Professor Elton Dantas solicita a análise do Colegiado quanto a 173 

publicação do orientador dos trabalhos dos alunos após um ano como autor 174 

principal: Foi aprovada uma Comissão para avaliar a solicitação com data prevista para 175 

conclusão dos trabalhos até outubro de 2017. Comissão composta pelos Professores Elton 176 

Luiz Dantas (Presidente), Dermeval Aparecido do Carmo e Valmir da Silva Souza.  g) Ítalo 177 

Lopes solicitou informações sobre os cortes no orçamento sobre o CNPq: A 178 

Professora Adalene Moreira que somente a Reitoria pode se manifestar sobre o assunto. 179 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às treze horas e dezoito minutos, tendo 180 

eu, Eldna Dias Cardoso Pinheiro, secretariado a reunião e lavrado a presente ata, que 181 

depois de lida e aprovada, será subscrita pela Presidente do Colegiado do Programa de 182 

Pós-Graduação em Geologia. Brasília, 21 de agosto de 2017. 183 
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Profª. Adalene Moreira Silva 188 

Coordenadora de Pós-Graduação em Geologia 189 


