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ATA DA 70ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 
GEOCIÊNCIAS APLICADAS 2 

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis realizou-se, na sala de pós-3 

graduação 2 do Instituto de Geociências, a Septuagésima 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. George Sand Leão Araújo de França; Profª. Roberta Mary Vidotti; 7 

Prof. Elder Yokoyama; Prof. José Eloi Guimarães Campos; Prof. Luciano Soares da Cunha; 8 

Prof. Ricardo Seixas Brites; Prof. Edilson de Sousa Bias; Prof. Tati de Almeida e Marceli Terra 9 

de Oliveira – Representante dos alunos de Pós-Graduação. Ausentes: Profª. Edi Mendes 10 

Guimarães. A reunião teve início às dez horas e quatro minutos, sendo presidida pelo Prof. 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. Edital de Seleção 13 

2º/2016: a) o Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geociências Aplicadas, Prof. 14 

Gustavo Baptista falou sobre o edital de seleção para o segundo semestre de dois mil e dezesseis, 15 

informando que pretende alinhar o edital do PPGGA com o do PPGG. b) O Prof. Gustavo 16 

sugeriu que seja mantido o mesmo número de vagas do semestre passado, o que foi acatado em 17 

unanimidade, ficando estipulado da seguinte maneira: 06 vagas para candidatos ao Doutorado e 18 

12 para os de Mestrado. c) A Profª. Roberta Vidotti não concordou com a necessidade de ser 19 

feita tradução/compreensão de texto em inglês para a Língua Portuguesa. d) Prof. George Sand 20 

sugeriu a possibilidade dos alunos elaborarem o texto de interpretação na língua nativa do 21 

candidato, visando melhorar o acesso dos candidatos aos cursos. Todos os membros 22 

concordaram que a etapa de interpretação e/ou compreensão de língua inglesa deve ser alterada, 23 

de modo que os candidatos leiam os textos em língua inglesa e façam a tradução/compreensão 24 

dos textos em língua inglesa, portuguesa ou espanhola. e) A Profª. Roberta expôs a diferença 25 

entre tradução e interpretação de texto e salientou que tanto um quanto outro pode ser objeto de 26 

avaliação. Prof. Gustavo retificou o edital e adicionou a palavra “tradução” para “avaliação de 27 

interpretação de texto” na Língua Inglesa. f) Prof. Gustavo sugeriu que a nota mínima para 28 

classificação passe de 30% para 40% e subindo para 80 pontos máximos, sugestões que foram 29 

aprovadas em unanimidade. g) o Coordenador do Programa sugeriu que o edital do segundo 30 

semestre de dois mil e dezesseis siga o cronograma do edital anterior. h) Profª. Roberta sugeriu 31 

alteração na data de homologação para que o prazo não fique corrido, de modo que o período de 32 

inscrição passe a ser entre os dias: 23 de maio a 17 de junho de 2016. A divulgação para 33 

homologação das inscrições será no dia 22 de junho de 2016. A realização da Avaliação de 34 

currículos e de projetos será entre os dias 27 a 29 de junho de 2016. A divulgação da primeira 35 

etapa e convocação para prova inglês será no dia 30 de junho de 2016. A realização da prova de 36 

Língua Inglesa será no dia cinco de julho. A data provável para divulgação do resultado final da 37 

seleção permanece para o dia oito de julho. O prazo para recurso permanece nos dias 11 e 12 de 38 

julho de 2016. E a confirmação, por escrito, de ingresso no curso por parte dos candidatos 39 

selecionados será entre os dias 13 a 22 de julho de 2016. 2. Definição de Comissão de Seleção 40 

2º/2016: Decidido que os membros serão: o Prof. George Sand França, como presidente, o Prof. 41 

Edilson de Souza Bias e o Prof. Jérèmie Garnier. A Profª. Roberta sugere a colocação de um 42 

membro suplente o qual o Prof. Luciano é escolhido para membro suplente. 3. Outros assuntos: 43 

a) Representantes do Colegiado do PPGGA na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação 44 
(CPP): o Prof. Gustavo Baptista relatou que conversou com a Profª Márcia Abrahão Moura, 45 

Diretora do Instituto de Geociências, a respeito dos nomes dos representantes do colegiado na 46 

CPP. Os Prof. Gustavo Baptista e Prof. George Sand são membros natos deste colegiados, pois o 47 

primeiro é coordenador de programa e o segundo, representante titular do IG na CPP, tendo 48 

como suplente a Profª Roberta Vidotti, e esses seriam mantidos. Por esse motivo e ainda 49 

conforme conversado com a Profª Márcia Moura, o Prof. Gustavo sugeriu que elegessem um 50 

terceiro membro, sendo que nenhum dos membros supracitados poderia participar, que já 51 

compõem o referido colegiado, poderia ser eleito como terceiro membro. Diante do relatado, a 52 
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Profª. Roberta Vidotti se manifestou contrária à decisão, informando que entendia a estratégia da 53 

diretora e que não será mais suplente dos representantes na CPP, nem membro do Colegiado do 54 

Programa de Pós-Graduação em Geociências Aplicadas, retirando-se da reunião. O Prof. 55 

Gustavo Baptista retomou a pauta, sugerindo como terceiro membro o Prof. Elder Yokoyama, 56 

representante da área de concentração Geofísica Aplicada, o que foi aceito por unanimidade. 57 

Diante da manifestação da Profª. Roberta, assumirá a vaga de representante da área de 58 

concentração em Geofísica Aplicada o Prof. Dr. Marcelo Peres Rocha que foi o mais votado na 59 

reunião do colegiado anterior. b) Indicação de novo respresentantes dos discentes: O Prof. 60 

Gustavo apresentou aos membros do Colegiado Marceli Terra de Oliveira, como a nova 61 

representante indicada pelos discentes, tendo como sua suplente Ilanna de Souza Rego. Nada 62 

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e vinte e nove minutos, tendo eu, 63 

Talita Leal Oliveira, secretariado a reunião e lavrado a presente Ata, que depois de lida e 64 

aprovada, será subscrita pela Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 65 

Geociências Aplicadas. Brasília, 19 de abril de 2016. 66 
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___________________________________ 68 

Prof. Gustavo Macedo de Mello Baptista 69 

Coordenador do PPG Geociências Aplicadas 70 
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