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Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezessete realizou-se, no Auditório  do 9 

Instituto de Geociências, a trecentésima vigésima quarta reunião do Colegiado do 10 

Programa de Pós-Graduação em Geologia, com a presença dos seguintes membros: Profª. 11 

Adalene Moreira Silva – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geologia; 12 

Professores Nilson Francisquini Botelho e Paola Barbosa – Representantes da área de 13 

Mineralogia e Petrologia; Prof. Claudinei Gouveia de Oliveira – Representante da área de 14 

Prospecção e Geologia Econômica; Professores Dermeval Aparecido do Carmo e Rodrigo 15 

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

Hauser – Representante da área de Geologia Regional; profª. Adriana Maria Coimbra Horbe 17 

– Representante da área de Geoquímica; e o discente Ítalo Lopes de Oliveira – 18 

Representante dos discentes da Pós-graduação em Geologia. Ausências justificadas: 19 

Professores Valmir da Silva Souza, Elton Luiz Dantas e Roberto Ventura Santos. 20 

Convidados: Prof. Márcio Martins Pimentel, Prof. Reinhardt Adolfo Fuck, Prof. José Eloi 21 

Guimarães Campos, Prof. César Fonseca Ferreira Filho, Prof. Luis Gustavo Ferreira 22 

Viegas, Profª Catarina Labouré Benfica Toledo, Prof. George Sand Leão Araújo de França, 23 

Prof. Carlos Emanoel de Souza Cruz e o discente Wendell Fabrício da Silva. A reunião teve 24 

início às oito horas e quarenta e cinco minutos, presidida pela Professora Adalene Moreira 25 

Silva, com a seguinte pauta: 1) Informes: a) Professora Adalene agradeceu a presença de 26 

todos e informou que resultado da Avaliação Quadrienal prevista para ser divulgada no dia  27 

15 de setembro foi adiada e com divulgação prevista para o dia 21 do mês corrente. 28 

Aproveitou e informou que convidou  o Prof. Márcio para apresentar os dados do programa 29 

e uma comparação com outros programas utilizando um software intitulado SciVal da 30 

Elsevier. A licença do software está disponível apenas na CAPES. A presidente convidou 31 

a todos para participar do Seminário da Pós-Graduação em Geologia – Tema IOCG, que 32 

acontecerá dia 22/09, das 9h às 18h, no Memorial Darcy Ribeiro (Beijódromo)/UnB. b) Em 33 

seguida, explanou sobre o cenário das bolsas do mestrado e doutorado, mostrando as 34 

concessões efetuadas e o que poderá ser implementado em 2018. Ressaltou que o cenário 35 

para a próxima seleção já é bem melhor que o anterior c)  Após, passou a palavra para o 36 

professor Márcio Pimentel que iniciou sua apresentação sobre a Geociências no Brasil: 37 

desafios para o próximo quadriênio. Destaca-se os gráficos mostrando que o Programa de 38 

Pós-graduação em Geologia está em segundo lugar no ranking nacional, atrás da USP e 39 

que se destaca, principalmente, na qualidade do que está sendo produzido. O Programa 40 

da UFRGS, por exemplo, apesar do maior número de alunos e maior número de 41 

publicações que poderiam indicar uma maior produtividade, não apresenta a mesma 42 

qualidade em termos de citações, fator de impacto e se reflete pelos periódicos publicados. 43 

Destacou que os parâmetros anteriores ficaram no passado e contarão qualidade e índice 44 

de impacto, bem como as parecerias internacionais.  Outro ponto, bastante discutido foi em 45 

relação ao número de docentes que farão parte do corpo docente. A preocupação maior 46 

não será o número de docentes e quantos trabalhos estes docentes publicam, mas sim a 47 

qualidade do que for publicado. Às 10 horas a Profª Adalene Moreira Silva agradeceu a 48 

participação do Prof. Márcio Martins Pimentel em proporcionar uma visão geral, de 49 

qualidade, sobre avaliações da CAPES no contexto nacional e internacional. 2) Proposta 50 

do Novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Geologia: foram discutidas 51 



 

 

alterações para atender a Resolução Cepe 0080/2017, que regulamenta os Programas de 52 

Pós-graduação stricto sensu na Universidade de Brasília e que foram norteadas pelas 53 

novas informações apresentadas pelo Professor Márcio Pimentel. O texto foi todo apreciado 54 

pelo colegiado e professores convidados, onde pontos importantes como a produção 55 

cientifica foi bastante debatida. A versão será formatada com base nas decisões efetuadas 56 

para encaminhamentos futuros. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 57 

doze horas e vinte minutos, tendo eu, Alice Maria Falquetto, secretariado a reunião e 58 

lavrado a presente ata, que depois de lida e aprovada, será subscrita pela Presidente do 59 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geologia. Brasília, 18 de setembro de 2017. 60 
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Profª. Adalene Moreira Silva 62 

Coordenadora de Pós-Graduação em Geologia 63 


