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ATA DA 64ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 
GEOCIÊNCIAS APLICADAS 2 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, realizou-se na sala de 3 
reuniões do Instituto de Geociências, a sexagésima quarta reunião do Colegiado do Programa 4 
de Pós-Graduação em Geociências Aplicadas, com a presença dos seguintes Professores: 5 
Profa. Roberta Mary Vidotti – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geociências 6 
Aplicadas; Prof. Jérémie Garnier; Prof. George Sand L. A. França; Prof. Giuliano Sant’ Anna 7 
Marotta; Prof. Gustavo Macedo de Mello Baptista; Prof. Henrique Llacer Roig; Prof. Marcelo 8 
Peres Rocha; Prof. Ricardo Seixas Brites; e Marcelo Lima Pinto – Representante dos alunos de 9 
Pós-Graduação.  Ausentes: Prof. Edi Mendes Guimarães (justificada); e Prof. Luciano Soares 10 
da Cunha (ausente).  A reunião teve início às oito horas e trinta e sete minutos, sendo presidida 11 
pela Profª. Roberta Mary Vidotti – Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 12 
Geociências Aplicadas do Instituto de Geociências, com a seguinte pauta e deliberações:  13 
1. Informes: a Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geociências Aplicadas, 14 
Profª. Roberta Mary Vidotti, informou que os recursos do Programa foram mantidos pela 15 
CAPES, conforme informado pelo Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação (DPP), informando 16 
os membros quanto aos prazos estabelecidos para execução orçamentária e financeira 17 
referente ao exercício de 2015, segundo a Instrução DAF/DPO 01/2015, para, dentre outros, 18 
pedidos de compras nacionais e internacionais com recursos de fomento à pesquisa para 19 
compras, aquisição de bens e insumos destinados a pesquisas,  pagamento de GECC aos 20 
membros de participação externa de bancas de mestrado e doutorado e solicitação de diárias e 21 
passagens no SCDP (para viagens a serem realizadas dentro do exercício de 2015). A Profª. 22 
Roberta Mary Vidotti informou, ainda, que recebeu um e-mail do DPP informando que o 23 
desligamento dos alunos dos programas de pós-graduação será automático quando o prazo de 24 
defesa for extrapolado em 2 (dois) semestres para o mestrado e 3 (três) para o doutorado. 25 
2. Apreciação da Ata 63ª Reunião: Aprovado o conteúdo da ata, porém foram solicitadas as 26 
correções na grafia dos sobrenomes de dois membros participantes, nas linhas 8, 40, 41 e 42. 27 
3. Edital 1º/2016: A Profª Roberta Mary Vidotti apresentou a minuta do Edital, que após 28 
avaliação dos membros, teve as seguintes deliberações: a) Pré-Projeto: após discussão do 29 
assunto entre os membros, todos concordaram com a importância em diferenciar o formato dos 30 
pré-projetos de mestrado e doutorado. Foi realizada votação entre os membros, no qual foi 31 
decidido que os projetos de Pesquisa de Mestrado deverão conter até 3 (três) páginas e os de 32 
Doutorado, até 5 (cinco) páginas, incluindo textos, figuras e tabelas, devendo ser elaborados 33 
da seguinte maneira: I – Mestrado: deverá conter Título, Introdução, Objetivos, Material e 34 
Métodos, Resultados Esperados, Viabilidade Técnico – financeira, Cronograma e Referências 35 
Bibliográficas; II – Doutorado: terá os mesmos itens do Pré-Projeto de Mestrado, com a 36 
inclusão de Hipótese após a Introdução, sugerida pelo Prof. Henrique Llacer Roig e Estado da 37 
Arte, sugerido pelo Prof. Jérémie Garnier, após Objetivos; b) Avaliação do Currículo Lattes: 38 
foram discutidas várias alterações sendo as principais relativas as áreas de conhecimento para 39 
pontuação máxima relativa aos itens dos grupos 01, 02 e 03, onde decidiu-se usar a tabela de 40 
áreas de conhecimento do CNPq consultada na data da reunião em  41 
http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf, incluindo as 42 
áreas Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Biológicas e Agrárias; foi discutido e 43 
aprovado por unanimidade a inclusão de metade da pontuação para artigos submetidos; c) 44 
Prova de interpretação e/ou compreensão de texto em Língua Inglesa: será mantida, no 45 
mesmo formato do último edital; d) Prova de Conhecimentos: foi retirada do edital. e) Taxa de 46 
inscrição: Profª Roberta Mary Vidotti sugeriu que fosse cobrada taxa de inscrição no valor de 47 
R$ 100,00 (cem reais), a exemplo do que está sendo cobrado pelo PPPG Geologia do IG, 48 
aprovado por unanimidade; f) Entrevista: a realização de entrevista no processo seletivo foi 49 
sugerida pelos professores Gustavo Baptista e Jérémie Garnier; em função da complexidade 50 
envolvida neste item, o colegiado optou por formar comissão para discutir a inclusão do item no 51 
edital 2016/2.   4. Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geociências 52 
Aplicadas: pauta inclusa a pedido da Profª. Roberta Mary Vidotti, após conversa com a 53 
Diretora do Instituto de Geociências, Profª. Márcia Abrahão Moura, solicitação acatada por 54 
unanimidade. A Profª. Roberta Mary Vidotti informou que a Resolução do CEPE não fala nada 55 
a respeito da escolha do(a) Coordenador(a), que de acordo com o regulamento do Programa, a 56 
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nomeação se dá por meio de indicação do(a) Diretor(a) e de acordo com o regulamento do IG, 57 
é o colegiado quem indica uma lista tríplice para escolha do Diretor do Instituto de Geociências. 58 
O Prof. Gustavo Baptista sugeriu a figura informal de um vice-coordenador para acompanhar 59 
as atividades do coordenador do mandato anterior, para aprender como funciona a unidade 60 
acadêmica, facilitando a transição, além de manifestar que a coordenação deveria ser de um 61 
professor da área de concentração em Geoprocessamento e Análise Ambiental. O professor 62 
Marcelo Peres Rocha sugeriu a recondução da Prof.ª Roberta Mary Vidotti na coordenação e 63 
foi apoiado pelos professores Henrique Roig, Jérémie Garnier e George Sand. O Prof. Gustavo 64 
Baptista sugeriu que essa discussão ocorra em reunião do Colegiado, com a presença de 65 
todos os professores credenciados. A Profª. Roberta Vidotti se comprometeu a convocar uma 66 
reunião extraordinária do colegiado convidando todos os professores credenciados no 67 
programa para participar desta discussão.  5. Ementa e proposta das disciplinas Seminários 68 
de Pós-graduação 1 e 2: assunto retirado da pauta, para ser discutido na próxima reunião. 6. 69 
Proposta de alteração da época de submissão de artigos relacionados a dissertações e 70 
teses: a Profª. Roberta Mary Vidotti recomendou a submissão de artigos passe a ser uma 71 
demanda com o controle do Colegiado e não mais pela Secretaria de Pós-Graduação, como 72 
vem ocorrendo. Sugeriu que o prazo da submissão seja alterado, porém como isso significa 73 
mudança do Regulamento do Programa, o assunto deverá ser discutido oportunamente em 74 
outra reunião. 7. Homologação de Relatórios de Defesa: a) Raylton de Carvalho Gomes: 75 
aprovado por unanimidade. b) Bruna Cardoso Mendes: aprovada por unanimidade; c) 76 
Raphael Teixeira Correa: aprovado por unanimidade; d) Marcelo Ribeiro Ferreira Aguiar: 77 
terá que reformular a dissertação, dentro do prazo estipulado pelo Decanato de Pesquisa e 78 
Pós-Graduação, de 90 dias. 8. Aprovação de banca de Exame de Qualificação do discente 79 
Tiago Godoi Ribeiro: aprovado por unanimidade. 9. Aprovação de aproveitamento de 80 
créditos: a) Emmanuel Carlos G. Moreira: o parecer apresentado pelo Profº Henrique Roig, 81 
pelo aproveitamento dos créditos, foi aprovado; 10. Outros assuntos: a) Aprovação de banca 82 
de doutorado do aluno Weeberb João Réquia Júnior: a banca do discente ficou composta 83 
pelos seguintes professores: Titulares: Profº Henrique Llacer Roig (orientador), Profª Helen da 84 
Costa Gurgel (Geo/UnB), Profº Walter Massa Ramalho (FCE/UnB), Profº Paulo Hilário 85 
Nascimento Saldiva (USP) e Christovam Barcellos (Fiocruz); Suplentes: Profª Rejane Ennes 86 
Cicerelli (IG/UnB), Marco Ianniruberto (IG/UnB), Profª Ligia Vizeu Barrozo (USP), Rodrigo 87 
Augusto Ferreira de Souza (UEA), André Monteiro Costa (Fiocruz), Laurent Durieux (CGEE). A 88 
reunião encerrou às onze horas e quarenta e três minutos tendo eu, Harianna Gonçalves 89 
Lacerda, secretariado a reunião e lavrado a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será 90 
subscrita pela Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geociências 91 
Aplicadas. Brasília, 21 de setembro de 2015.  92 
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___________________________________ 96 
Profª Roberta Mary Vidotti 97 
Coordenadora do PPG Geociências Aplicadas 98 


