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ATA DA 68ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 
GEOCIÊNCIAS APLICADAS 2 

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis realizou-se, na sala de 3 

reuniões do Instituto de Geociências, a sexagésima oitava reunião do Colegiado do Programa de 4 

Pós-Graduação em Geociências Aplicadas, com a presença dos seguintes Professores: Prof. 5 

Gustavo Macedo de Mello Baptista – Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 6 

Geociências Aplicadas; Prof. Edilson de Souza Bias; Prof. Giuliano Sant’Anna Marotta; Prof. 7 

Henrique Llacer Roig; Prof. José Eloi Guimarães Campos; Prof. Jérémie Garnier; Prof. Marcelo 8 

Peres Rocha; Prof. Ricardo Seixas Brites; e Marcelo Lima Pinto – Representante dos alunos de 9 

Pós-Graduação. Ausente: Prof. George Sand Leão Araújo de França (justificada); Prof. Luciano 10 

Soares da Cunha. A reunião teve início às oito horas e trinta minutos, sendo presidida pelo Profª. 11 

Gustavo Baptista – Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geociências 12 

Aplicadas do Instituto de Geociências, com a seguinte pauta e deliberações: 1. Informes: a) O 13 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geociências Aplicadas, Prof. Gustavo Baptista 14 

pediu aos professores que ainda não enviaram os dados referentes à Graduação, solicitados por e-15 

mail, para preenchimento na Plataforma Sucupira que o façam o mais breve possível, devido ao 16 

prazo de envio das informações do Programa à CAPES. b) O Prof Gustavo Baptista informou 17 

que pretende formar, dentro do Colegiado, três comissões: uma para divulgação do Programa, 18 

outra para tratar sobre as bolsas e mais uma, de avaliação docente, sendo esta última a mais 19 

urgente. 2. Apreciação da Ata 67ª Reunião do CPPGGA: A ATA foi aprovada, com correções. 20 

3. Reorganização estrutural do PPGGA: o Prof. Gustavo Baptista informou que ao assumir a 21 

coordenação do PPGGA, a sua vaga como membro do Colegiado está disponível para ser 22 

ocupada por um novo membro, sugerindo as seguintes modificações: o Prof. Edilson Bias, atual 23 

suplente, passaria a ocupar a vaga do Prof. Gustavo Baptista; a Profª Tati de Almeida passaria a 24 

compor o Colegiado, assumindo a vaga hoje ocupada pelo Prof. Henrique Roig, passando este a 25 

compor o Colegiado como suplente. O Prof. José Eloi sugeriu que fossem encaminhadas ao 26 

Colegiado Ampliado as informações sobre mudanças e alterações do Colegiado e o Prof. 27 

Henrique Roig sugeriu que o Colegiado Ampliado fosse convidado a participar da próxima 28 

reunião do Colegiado do PPGGA, prevista para o dia 11 de abril de 2016. Nessa mesma pauta, 29 

houve um debate sobre as mudanças na nomenclatura do Programa de Pós-Graduação em 30 

Geociências Aplicadas, de acordo com as alterações/adequações sugeridas pela CAPES. O Prof. 31 

Henrique Roig ressaltou que devido ao fato de o programa conter o termo “Aplicadas” no nome 32 

não é apenas uma questão de semântica, o que foi endossado pelo Prof. Marcelo Peres, que 33 

sugeriu ampliar a reflexão sobre o que pode ser considerado básico ou aplicado dentro da área. O 34 

Prof. Henrique Roig sugeriu que seja discutido junto ao Colegiado Ampliado. Prof. José Eloi 35 

sugeriu que fosse pensado nos impactos futuros que a mudança no nome do Programa poderia 36 

acarretar. Profº Gustavo Baptista sugeriu a mudança dos nomes da área de concentração 37 

Geofísica Aplicada para Geofísica. Foi sugerido pelo Prof. José Eloi que fosse limitado o 38 

número de Projetos de Pesquisa. O Colegiado decidiu que essa situação será discutida junto ao 39 

Colegiado Ampliado. Além disso, o Colegiado decidiu incluir na pauta da reunião do dia 11 de 40 

abril a discussão sobre a fusão das áreas de concentração Geoprocessamento e Análise 41 

Ambiental e Hidrogeologia e Meio Ambiente. 4. Referendo da inclusão da Profª. Tati de 42 

Almeida como membro interno da banca de defesa de Doutorado do aluno Clausio Tavares 43 
Viana Teza, aprovada ad referendum: aprovada por unanimidade.  5. Referendo da Inclusão 44 

da Profª. Joselisa Maria Chaves como membro externo da banca de defesa de Mestrado da 45 
aluna Débora Teobaldo, aprovada ad referendum: aprovada por unanimidade.  6. Aprovação 46 

da banca de exame de qualificação de doutorado da aluna Simone Dutra Martins Guarda: 47 
Profº José Eloi sugeriu, por questões de custos, que a banca de qualificação ocorra somente com 48 

membros internos, porém o Profº Marcelo Peres ressaltou que pode haver membro externo em 49 

banca de qualificação e o professor orientador pode viabilizar a vinda do membro, caso este 50 

tenha verba disponível, sendo decidido que será verificado junto ao Profº Edson Sano essa 51 

viabilidade. Foi solicitado, ainda, a retirada do Profº Edilson Bias como membro da banca, uma 52 
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vez que está pedindo o seu credenciamento como co-orientador da aluna. 7. Homologação de 53 

Relatórios de Defesa: Mestrado: a) Cássia Luisa Oliveira Peixoto: aprovado por 54 

unanimidade; b) Gustavo Catão Silva Nascimento: aprovado por unanimidade; c) Marina 55 

Lima Queiroz: aprovado por unanimidade; d) Welber Ferreira Alves: aprovado por 56 

unanimidade. Doutorado: a) Sandro Morais Pimenta: aprovado por unanimidade. 8. 57 

Aprovação de parecer de pedido de recredenciamento de professor Edilson de Souza Bias: 58 
o Prof. Gustavo Baptista leu parecer emitido pelo Prof. Henrique Roig, sendo favorável ao 59 

pedido, que foi aprovado pelo Colegiado por unanimidade; 9. Deliberação de parecer de 60 

inclusão de disciplina na Pós-Graduação em Geociências Aplicadas: o Prof. Gustavo Baptista 61 

leu parecer emitido pelo Prof. Jeremie Garnier, sendo favorável ao pedido, que foi aprovado pelo 62 

Colegiado, para as áreas de Hidrogeologia e Meio Ambiente e de Geoprocessamento e Análise 63 

Ambiental, em unanimidade. 10. Deliberação de parecer de solicitação de prorrogação de 64 

prazo de entrega da versão final da Dissertação do mestrando Marcelo Ribeiro Ferreira 65 
Aguiar: aprovado por unanimidade. 11. Deliberação de pareceres de solicitação de 66 

prorrogação de prazo de defesa de tese de doutorado dos discentes: a) Anete Maria de 67 
Oliveira: aprovada a prorrogação de prazo por 06 (seis) meses, por unanimidade. b) Edinelson 68 

Ferreira de Sena: aprovada a prorrogação de prazo por 06 (seis) meses, por unanimidade. 12. 69 

Outros assuntos: 12.1 - Solicitação de credenciamento do Prof. Edilson Bias, como co-70 
orientador da aluna de doutorado Simone Dutra Martins Guarda: aprovada por 71 

unanimidade. 12.2- Solicitação de Pós-Doutorado de Luciana Figueiredo Prado, sob a 72 

supervisão do Profº Henrique Llacer Roig: o Prof. Gustavo Baptista relatou que verificou, 73 

junto ao Decanato de Pesquisa e Pós-graduação, a viabilidade de um Pós-Doutorado vinculado 74 

ao Programa, mas foi informado da indisponibilidade de recursos internos no momento, sendo 75 

necessária a solicitação feita junto a CAPES ou ao CNPq. O Professor Henrique Roig fará o 76 

cadastro da pretendente para cadastro de bolsa junto a CAPES, que deverá ser formalizado na 77 

próxima reunião do Colegiado, sendo o pré-projeto de pesquisa aprovado pelo Colegiado por 78 

unanimidade. 12.3 - Credenciamento de orientador: a) Profº Marcelo Peres Rocha: Prof. 79 

Gustavo Baptista leu o parecer emitido pelo Prof. George Sand, favorável ao pedido, que foi 80 

aprovado pelo Colegiado por unanimidade. b) Profª Monica Giannocaro Von Huelsen: Prof. 81 

Gustavo Baptista leu o parecer emitido pelo Prof. George Sand, favorável ao pedido, que foi 82 

aprovado pelo Colegiado por unanimidade. 12.4 - Credenciamento de orientador: a) Lucas 83 

Paes Moreira: Prof. Gustavo Baptista leu o parecer emitido pelo Prof. Giuliano Marotta, 84 

favorável ao pedido, que foi rejeitado pelos membros do Colegiado, uma vez que a pontuação do 85 

solicitante não atende à resolução nª 13/2015 do Programa. 12.5 – Solicitação de mudança de 86 

orientador, do Prof. Gustavo Baptista para a Profª Tati de Almeida, do aluno Bruno 87 
Henrique dos Santos: Prof. Gustavo Baptista leu o parecer emitido pelo Prof. Giuliano Marotta, 88 

favorável ao pedido, que foi aprovado pelo Colegiado por unanimidade. 12.6 - Deliberação de 89 

parecer de solicitação de prorrogação de prazo de defesa de doutorado do discente 90 
Umberto José Travaglia Filho: aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a 91 

reunião foi encerrada às onze horas tendo eu, Harianna Gonçalves Lacerda, secretariado a 92 

reunião e lavrado a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será subscrita pela Presidente do 93 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geociências Aplicadas. Brasília, 21 de março de 94 

2016.  95 
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