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ATA DA 297ª - DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DO 1 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, por meio de 2 

videoconferência (Teams), realizada no dia vinte e nove de abril de dois mil e vinte e um, com início às 3 

dez horas e sete minutos, com a presença dos conselheiros: Prof. José Eloi Guimarães Campos - Diretor 4 

do Instituto de Geociências, Prof. Welitom Rodrigues Borges - Vice-Diretor do Instituto de 5 

Geociências; Prof. João Willy Correa Rosa - Coordenador de Extensão, Prof. Ricardo Lourenço Pinto 6 

- Coordenador do Curso de Graduação em Geologia; Prof. Elder Yokoyama - Coordenador do Curso 7 

de Graduação em Geofísica; Profª Roberta Mary Vidotti Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 8 

em Geologia; Profª. Mônica Giannoccaro Von Huelsen - Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 9 

em Geociências Aplicadas; Prof. Marcelo Peres Rocha - Chefe do Observatório Sismológico e os 10 

Representantes docentes: Profª. Rejane Ennes Cicerelli; Prof. Federico Alberto Cuadros Jiménez; Prof. 11 

Gustavo Macedo de Mello Baptista; Prof. George Sand Leão A. de França e Profª Natalia Hauser, 12 

Rivany Borges Beú Bernardes - Representante da Câmara de Gestão de Pessoas/CGP; Juraci Mario de 13 

Carvalho - Representantes dos Técnicos Administrativos. Ausências: Profª. Paola Ferreira Barbosa - 14 

Chefe do Museu do Instituto de Geociências; Prof. Edilson de Sousa Bias - Membro Titular da Câmara 15 

de Carreira Docente (justificada); Profª. Cristiane Gomes Barreto - Coordenadora do Curso de 16 

Graduação em Ciências Ambientais (justificada), Catarina Labouré Bemfica Toledo - Representante 17 

docente (justificada), e Sérgio Paulo Ferreira de Brito - Representantes dos Técnicos Administrativos, 18 

Linda Beatriz da Silva Sales - Representante dos alunos de Graduação (justificada), Tiago Felipe Arruda 19 

Maia - Representante dos alunos de Pós-Graduação. Foram discutidos e deliberados os seguintes itens: 20 

1. Contrato de prestação de serviços de preparação de amostras - Celebração entre a FUB e 21 

Petrobrás. Processo SEI: 23106.028567/2021-09. O Prof. José Eloi informou que o processo não pôde 22 

ser apreciado na reunião anterior do Conselho e passou a palavra ao parecerista, Prof. Elder Yokoyama, 23 

para explanação. O Prof. Elder apresentou parecer favorável. Informou que faltava à documentação o 24 

plano de trabalho além de haver na documentação inserida, divergência dos meses referente a execução 25 

do projeto. Trata-se de proposta de contrato de prestação de serviços de preparação de amostras 26 

elaborada pelo Laboratório de Estudos Geodinâmicos, Geocronológicos e Ambientais. Tem como 27 

objeto a prestação de "Serviços de preparação de amostras através de desagregação/fragmentação por 28 

alta voltagem- Selfrag, separação, imageamento e análises isotópicas, elementares e de química mineral 29 

de rochas sedimentares e vulcânicas de diferentes matrizes", pelo período de 48 meses, no valor total 30 

de R$ 9.230.750,00. Após breve discussão, o parecer foi aprovado com uma abstenção. 2. Outros 31 

Assuntos: Acordo de Cooperação entre o Observatório Sismológico e o CENAD, processo SEI 32 

23106.102545/2016-42. O Prof. José Eloi informou que se trata de um Relatório de Cumprimento do 33 

Objeto de Projetos Acadêmicos. Emitiu parecer favorável e passou a palavra ao Prof. Marcelo Peres 34 

Rocha, responsável pelo Acordo. O Prof. Marcelo Rocha informou que o projeto existe há cerca de 35 

quatro anos com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres/CENAD, ligado à Defesa 36 

Civil. Trata-se de um Termo de Cooperação sem transferência de recursos e com transferência de 37 

expertise. Cria um Sistema de alerta de atividade sismológica no País, bem como, ações de 38 

monitoramento e resposta, voltadas à proteção e defesa civil. Uma vez, enviados os alertas, o CENAD 39 

terá, por objetivo, entrar em contato com a região que tenha sofrido o abalo sísmico, coletar as 40 

informações específicas e enviá-las ao Observatório Sismológico, a fim de fomentar o banco de dados 41 

com informações que permitam as estimativas de intensidades sísmicas. Após breve discussão, o 42 

parecer foi aprovado com uma abstenção. 3. Informes: 3.1. O Professor José Eloi informou que os 43 

Professores Catarina Toledo (titular) e Gustavo Macedo (suplente) são os novos representantes dos 44 
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docentes do IG junto ao Conselho Universitário/CONSUNI. Os docentes foram os mais votados em 45 

consulta online feita junto aos docentes do Instituto de Geociências. Na oportunidade agradeceu o 46 

período em que as Professoras Catarina Toledo e Roberta Vidotti representaram o IG no período 47 

anterior. 3.2 A servidora Rivany Bernardes informou que na última reunião do Conselho de 48 

Administração/CAD foi apresentado o Relatório de Gestão da Universidade de Brasília, elaborado pela 49 

Diretoria de Planejamento/DPL, do Decanato de Planejamento Orçamento e Avaliação 50 

Institucional/DPO. Esse documento segue o guia do Tribunal de Contas da União/TCU e todas as 51 

Instruções Normativas pertinentes do Governo. É um documento de prestação de contas da 52 

Universidade de Brasília que expõe de forma didática a visão do valor público que a Universidade 53 

entrega para a sociedade, com a perspectiva dos negócios da Universidade que são ensino, pesquisa e 54 

inovação e extensão, além de abordar a área meio e a área finalística. Informou que o documento está 55 

disponível na página do DPO para quem tiver interesse na leitura. 3.2.1 A servidora informou ainda que 56 

com relação ao Orçamento, foi aprovada no âmbito federal, uma Lei que facilita que o governo 57 

movimente os recursos discricionários. Essa ação poderá ser realizada por meio de Decreto do 58 

Presidente da República. Essa atividade facilita ao Presidente a movimentação dos 59 

recursos discricionários da União. Traz impacto diretamente ao financeiro de todos o Órgãos do Poder 60 

Público e pode refletir em situação não ideal de execução orçamentária para o exercício de 61 

2021. 3.2.2. A sra. Rivany Bernardes informou que na ocasião da 403ª reunião do CAD a Lei 62 

Orçamentária Anual/LOA, referente ao Exercício de 2021, ainda não tinha sido sancionada. A 63 

consequência disso é a dificuldade de pagamentos dos empenhos do ano passado, bem como a 64 

dificuldade de execução orçamentária do ano corrente. Não tem ainda Notas de Dotação, os pagamentos 65 

estão sendo feitos por adiantamento. As despesas estão limitadas aos 1/12 do orçamento total. 3.3 A 66 

Professora Roberta Vidotti esclareceu que foi indicada para ser membro da Câmara de Projetos, 67 

Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos/CAPRO quando ainda era representante do IG no 68 

CONSUNI. Ao fim do término de seu mandato como representante titular no CONSUNI, pediu para 69 

ser representante suplente desse Conselho para poder continuar atuando como membro da CAPRO. A 70 

docente explicou que a CAPRO é um órgão do CONSUNI, por isso, seus representantes devem ser os 71 

mesmos que atuam no Conselho Universitário. São representantes por área e ela estava representando 72 

a área de ciências exatas. Informou também que não pôde continuar atuando na referida Câmara em 73 

razão do elevado número de atividades que precisa desenvolver na Coordenação de Pós-graduação do 74 

IG, o que inviabiliza sua participação produtiva na CAPRO. Agradeceu à confiança da direção ao 75 

indicá-la para essas representações 3.4 O Professor Gustavo Macedo agradeceu a indicação de seus 76 

pares para a representação suplente junto ao CONSUNI. Se colocou à disposição no que for possível. 77 

Assim, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e trinta e cinco minutos, tendo 78 

eu, Cleriane dos Santos Matias Borges, lavrado a presente ata, que, depois de lida e aprovada por 79 

maioria dos conselheiros, será subscrita pelo presidente desta reunião do Conselho do Instituto de 80 

Geociências da Universidade de Brasília. Brasília, vinte e nove de abril de dois mil e vinte e um. 81 
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