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ATA DA 63ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOCIÊNCIAS APLICADAS
Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, realizou-se na sala de
reuniões do Instituto de Geociências a sexagésima terceira reunião do Colegiado do Programa
de Pós-Graduação em Geociências Aplicadas, com a presença dos seguintes Professores:
Profa. Roberta Mary Vidotti – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geociências
Aplicadas; Prof. Edi Mendes Guimarães; Prof. George Sand L. A. França; Prof. Giuliano Sant’
Anna Marotta; Prof. Gustavo Macedo de Mello Baptista; Prof. Henrique Llacer Roig; Prof.
Marcelo Peres Rocha; Prof. Ricardo Seixas Brites; e Marcelo Lima Pinto – representante dos
alunos de Pós-Graduação. Ausentes: Prof. Jérémie Garnier (justificada); e Prof. Luciano
Soares da Cunha. A reunião teve início às oito horas e trinta e nove minutos, sendo presidida
pela Profa. Roberta Mary Vidotti – Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação
em Geociências Aplicadas do Instituto de Geociências, com a seguinte pauta e deliberações: 1.
Informes: a coordenadora apresentou a nova secretária da Pós-graduação, Harianna
Gonçalves Lacerda; informou que a saída da servidora Maristela Menezes Araújo e a greve dos
servidores desestruturaram a secretaria, gerando atraso no cadastro dos alunos a serem
matriculados no 2º/2015, além de outros processos; elogiou o estagiário Erick Rabelo Ribeiro
que tem sido fundamental no funcionamento da secretaria, especialmente no período de férias
da servidora Alice Maria Falquetto. A coordenadora informou que o Decano de Pesquisa e PósGraduação convocou todos os coordenadores de PPG para uma reunião, ocorrida no dia
07/08/2015, cujo principal assunto tratava do orçamento PROAP E PROEX da CAPES. A
coordenadora relatou que durante a reunião, foram apresentados alguns slides da CAPES
sobre o corte no orçamento geral daquela instituição, esclarecendo que não houveram cortes
nas bolsas do país e do exterior, nem de pessoal, mas houve um corte de cerca de 75% no
custeio dos PPG, especialmente no PROAP. A coordenadora informou, ainda, que o IG está
arcando com os custos de trabalhos de Campo assim como participação de membros externos
em bancas de mestrado e doutorado. 2. Apreciação da Ata 62ª Reunião: Aprovada por
unanimidade. 3. Relato do Seminário de Acompanhamento da área de Geociências
CAPES: A Profª Roberta Mary Vidotti repetiu a sua apresentação do Seminário de
Acompanhamento da CAPES, que foi realizado nos dias 10 e 11 de agosto de 2015. A Profª
Roberta falou sobre as suas impressões, fazendo um comparativo com os programas das
outras instituições, ressaltando que o PPGA não precisa apenas melhorar seus índices, mas
ser melhor do que os outros. 4. Aprovação do Relatório de Defesa do discente Elton Souza
Oliveira: o discente foi aprovado com revisão. A professora Roberta Mary Vidotti apresentou o
Relatório de Defesa para o colegiado, que aprovou o discente, por unanimidade; 5. Aprovação
do Relatório do Exame de Qualificação dos discentes: a) Denilson Pereira Passo:
aprovado por unanimidade; b) Kássia Batista de Castro: aprovada por unanimidade; c)
Larissa Ane de Sousa Lima: aprovada por unanimidade; d) Rafaela Lisbôa Costa: aprovada
por unanimidade. 6. Solicitação de credenciamento como orientador específico do Prof.
Éder de Souza Martins para a aluna Tamires de Assis Marques: a professora Roberta Mary
Vidotti leu o parecer elaborado pelo Prof.º Gustavo Macedo de Mello Baptista, no qual é
favorável ao credenciamento, o colegiado aprovou o parecer do relator por unanimidade; 7.
Solicitação de prorrogação de prazo de defesa de mestrado, em favor da discente Cássia
Luisa Oliveira Peixoto: a solicitação foi relatada pelo Prof. Giuliano Sant’ Anna Marotta que
recomendou a aprovação da solicitação, o colegiado acatou o parecer do relator aprovando,
por unanimidade, a prorrogação do prazo de conclusão do trabalho da aluna até o 18 de
dezembro de 2015; 8. Constituição de comissão para elaboração de edital referente
1°/2016: a comissão ficou composta pelos seguintes professores que participaram do último
processo seletivo: Prof. Giuliano Sant’ Anna Marotta, Prof. Henrique Llacer Roig, Prof. José Eloi
Guimarães Campos e pela Profª Roberta Mary Vidotti, que sugeriu que o edital seja elaborado
para aprovação na próxima reunião do Colegiado. 9. Outros assuntos: a) Referente a aluna
bolsista pela CAPES, Mariana Ferreira Carriconde de Azevedo, não ter concluído o curso: a
Profª Roberta Mary Vidotti leu os documentos encaminhados pela CAPES solicitando
esclarecimentos sobre o caso e informou que a aluna retomou o curso. Por unanimidade, o
Colegiado decidiu que manterá a recomendação anterior, onde foi decidido que não há
necessidade de devolução da bolsa de estudos recebida, uma vez que a aluna reingressou no
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programa e está dando andamento ao seu trabalho. A reunião encerrou às onze horas tendo
eu, Harianna Gonçalves Lacerda, secretariado a reunião e lavrado a presente Ata que, depois
de lida e aprovada, será subscrita pela Presidente do Colegiado do Programa de PósGraduação em Geociências Aplicadas. Brasília, 17 de agosto de 2015.

___________________________________
Profª Roberta Mary Vidotti
Coordenadora do PPG Geociências Aplicadas

