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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 4 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS  5 

ATA DA 318ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 6 

GEOLOGIA 7 

 8 

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezessete realizou-se, na Sala Pós -- 3 do 9 

Instituto de Geociências, a trecentésima décima oitava reunião do Colegiado do Programa 10 

de Pós-Graduação em Geologia, com a presença dos seguintes membros: Profª. Adalene 11 

Moreira Silva – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geologia; Profs. 12 

Nilson Francisquini Botelho e Paola Ferreira Barbosa – Representantes da área de 13 

Mineralogia e Petrologia; Profs. Valmir da Silva Souza e Claudinei Gouveia de Oliveira – 14 

Representantes da área de Prospecção e Geologia Econômica; Prof. Rodrigo Miloni 15 

Santucci – Representante da área de Bioestratigrafia e Paleoecologia; Prof. Elton Luiz 16 

Dantas – Representante da área de Geologia Regional; Profs. Adriana Maria Coimbra 17 

Horbe e Roberto Ventura Santos – Representantes da área de Geoquímica; e o discente 18 

Ítalo Lopes de Oliveira – Representante dos discentes da Pós-graduação em Geologia. 19 

Ausências justificadas: Profª. Natália Hauser – Representante da área de Geologia 20 

Regional; Prof. Dermeval Aparecido do Carmo – Representante da área de 21 

Bioestratigrafia e Paleoecologia. A reunião teve início às oito horas e quarenta e três 22 

minutos, presidida pela Professora Adalene Moreira Silva, Coordenadora do Programa de 23 

Pós-Graduação em Geologia do Instituto de Geociências, com a seguinte pauta: 1) 24 

Informes: a) A Professora Adalene Moreira Silva deu as boas vindas aos novos membros 25 

do Colegiado, a saber: Professores Roberto Ventura Santos, Valmir da Silva Souza e 26 

Paola Ferreira Barbosa, bem como a recondução dos Professores Natália Hauser, Nilson 27 

F. Botelho e Rodrigo M. Santucci. b) Situação do pagamentos de bolsas com fomento 28 

da  FAP/DF: A Professora Adalene Moreira Silva informou que o DPP enviou e-mail 29 

informando que a UnB recebeu recursos suficientes para os editais 06 e 07/2015. Desta 30 

forma, o retorno dos pagamentos dos bolsistas está garantido para o mês de abril. c) 31 

Bolsas de mestrado e doutorado do Programa de Geologia: até o momento, cinco 32 

bolsas já foram implementadas. A bolsista Larissa Vieira Valadão, segundo lugar na 33 

seleção, foi convocada, mas por conflitos dentro da Plataforma Sucupira com atividades 34 

do “Ciência Sem Fronteiras”, ainda não foi possível efetuar o cadastro. As mestrandas  35 

Moniélle V. C. Martins  e Lila Queiroz também ainda não puderam ser cadastradas pelo 36 

mesmo problema. A primeira solicitou bolsa de estudos e a segunda não precisa, pois é 37 

Pesquisadora da CPRM.  A coordenação acionou as bolsistas e a CAPES para resolver 38 

as pendencias, bem como informou as orientadoras. Informou ainda que como 39 

apresentado no quadro da última reunião, o déficit para doutorado é onze bolsas. 40 

Informou ainda dos esforços da coordenação junto ao DPP e FAP-DF para tentar mudar 41 

esta situação. d) CT- Infra-2014: A Decana de Pesquisa e Inovação, Maria Emília Walter, 42 

convocou os subcoordenadores de Projetos para informar do corte de 50% nos valores 43 

dos subprojetos no dia 28/03/2017 e solicitou que fosse apresentado um novo cenário e 44 

enfocando que não era possível mudar o projeto e incluir novos equipamentos. Na 45 

ocasião, Professora Adalene M. Silva, coordenadora de um dos subprojetos, informou que 46 

como o IG foi contemplado com magnetômetro supercondutor, que o corte não seria 47 

possível. Outros colegas também se manifestaram da mesma forma e todos retornaram 48 

aos seus grupos de pesquisas para discutir as justificativas e alternativas.  No dia 04/04, 49 

em nova reunião, após vários debates, o projeto do IG não pode ser contemplado, visto 50 

que mesmo cortando 50% dos recursos de projetos importantes da Unb, o valor ainda não 51 

seria suficiente para cobrir o valor do equipamento. e) A Coordenadora Adalene Moreira 52 



Silva informou que a próxima reunião do Colegiado será dia 15/5/2017 e que todos os 53 

docentes credenciados e colaboradores serão convidados. f) O Professor Roberto 54 

Ventura Santos solicitou estratégias que o Colegiado possa adotar para que ocorra o 55 

aumento do quantitativo de publicações de periódicos. O Professor solicitou, ainda, que 56 

fosse apresentada uma planilha e gráficos com o panorama do Programa dos últimos oito 57 

anos. O colegiado concordou que a demanda é acentuada para a coordenação, neste 58 

momento, e o Professor Roberto Ventura Santos concordou em produzir os gráficos 59 

sugeridos e enviar para a coordenação. Todos entendem que estes dados irão 60 

substanciar de forma estratégica a apresentação da coordenação para todos os docentes 61 

em 15/05/17 e a discussão para os próximos anos.  g) O Professor Claudinei Gouveia de 62 

Oliveira solicitou que fosse pensada uma forma de incentivo para os professores que não 63 

estão publicando de forma expressiva, como mencionado pelo Professor Roberto Ventura 64 

Santos. Lembrou, também, para que dentre deste cenário não fossem esquecidas as 65 

especificidades das áreas, pois vários já trabalham no limite. h) o Professor Valmir da 66 

Silva Souza elogiou o Programa referindo-se a quantidade de defesas apresentadas no 67 

início do ano e de como este panorama vem modificando. i) A Professora Adalene 68 

Moreira Silva informou que os alunos orientados pelo Professor Bernhard Manfred Buhn 69 

serão substituídos por outros Professores e que cada caso está sendo analisado pela 70 

Coordenação do Programa. O Professor Valmir S. Souza aceitou orientar, dado a área de 71 

interesse, o discente Thiago Buch. O discente possui um co-orientador já cadastrado no 72 

programa. j) Informações Plataforma Sucupira: A Professora Adalene Moreira Silva 73 

agradeceu o apoio dado pelo Professor Valmir S. Silva no preenchimento do Sucupira; 74 

que os dados dos discentes estão atualizados, que os projetos que fossem aprovados 75 

fossem avisados pelos Professores à Secretaria. Cada docente que coordenar ou 76 

participar de um projeto deverá informar  os dados da equipe para coordenação e 77 

secretária para que os pesquisadores nacionais e estrangeiros possam ser cadastrados 78 

na plataforma e as linhas de pesquisa solidificadas. O mesmo procedimento deverá ser 79 

adotado para as publicações, pois da mesma forma reforçam as linhas de pesquisa e 80 

contribuem para a internacionalização do programa. Este ponto é chave na busca de 81 

recursos e na consolidação do PPGG dentro da CAPES. l) Internacionalização do 82 

Programa: foi montada uma comissão composta pelos professores Roberto Ventura 83 

Santos (Presidente), Paola Ferreira Barbosa e Luís Gustavo Ferreira Viegas para 84 

repensar a página do Programa de Pós-graduação e a tradução para língua inglesa.  O 85 

Professor Valmir da Silva Souza sugeriu que fossem feitos cartazes para serem enviados 86 

e fixados cartazes em outras universidades para divulgar o Programa. O Professor 87 

Rodrigo Miloni Santucci sugeriu a importância de fazer um vínculo com a UnB TV.  2) 88 

Apreciação da Ata 317ª reunião do CPPGG: aprovada com três abstenções ( Profs. 89 

Valmir da Silva Souza, Roberto Ventura Santos e Paola Ferreira Barbosa). 3) 90 

Homologação do relatório de defesa de Mestrado de Davi Oliveira Saldanha: foi 91 

retirado de pauta, por não constar o  documento de submissão do artigo exigido pelo 92 

Regulamento do Programa. 4) Homologação do Relatório de Exame de Qualificação 93 

ao Doutorado do discente Cleverton Correia: aprovado por unaminidade. 5) 94 

Aprovação de parecer do projeto definitivo dos mestrandos Daniel Martins dos 95 

Santos e Fabrício Pereira dos Santos:  o Colegiado aprovou por unanimidade o parecer 96 

do projeto de Daniel dos Santos. Foi retirada de pauta a aprovação do Fabrício Pereira 97 

dos Santos por falta de parecer. 6) Aprovação da solicitação como co-orientador o 98 

Prof. Márcio Martins Pimentel em favor dos discentes Florença das Graças Moura e 99 

Rafael Toscani Gomes da Silveira:  O Professor Nilson Francisquini Botelho leu os 100 

pareceres favoráveis à solicitação que foi aprovado por unanimidade pelo Colegiado. 7) 101 

Aprovação da solicitação como co-orientador o Prof. Amarildo Salina Ruiz em favor 102 

da discente Letícia Alexandre Redes: A Professora Adalene Moreira Silva leu o parecer 103 

da Professora Natalia Hauser que é favorável a solicitação de credenciamento. O 104 



colegiado foi de acordo com o parecer. 8) Concessão de aproveitamento de créditos a 105 

discente Ingrid Moerschberger Nedel: o Professor Valmir da Silva Souza leu o parecer 106 

e o Colegiado aprovou por unanimidade a solicitação. 9) Prorrogação de prazo de 107 

defesa para mestrado de Gabriel de Souza Franco: A Coordenadora Professora 108 

Adalene Moreira Silva leu o parecer da Professora Maria Emilia S. Della Giustina que 109 

defere a solicitação do discente. O colegiado foi favorável ao parecer. 10) Prorrogação 110 

de prazo de defesa para doutorado de Laura Flores Brant Campos:  A Professora 111 

Adalene Moreira Silva leu o parecer do Professor Carlos José Souza de Alvarenga que é 112 

favorável ao pleito solicitado de prorrogação de prazo até dezembro de 2017. O 113 

Colegiado aprovou por unanimidade. 11) Recursos da Pós-graduação – Trabalho da 114 

Comissão: A Professora Adalene Moreira Silva informou que a comissão formada pelos 115 

Professores Adalene Moreira Silva (Presidente), Cesar Fonseca Ferreira Filho e Nilson 116 

Francisquini Botelho se reuniu no dia 06/04/17 para definir, como acordado anteriormente 117 

no colegiado, as diretrizes par gastos de custeio e analisar as propostas de capital 118 

enviados por membros do programa. Dentro dos recursos de capital R$46.987,39 (80% 119 

para pesquisa e 20% para demandas do Programa) foram analisadas as propostas 120 

enviadas pelos Professores Paola Barbosa e Gustavo Viegas e Jeremie Garnier com as 121 

proformas anexadas e um pedido enviado pela Professora Roberta Vidotti que solicitou 122 

um prazo maior para apresentação da proforma e aprovadas as demandas da secretaria 123 

(computador, impressoras, scanner). Será aguardada uma proposta de um computador 124 

solicitado pelo Professor Nilson Botelho para ser acoplado a um dos microscópios de 125 

pesquisa. As propostas analisadas também foram aprovadas na comissão e no colegiado, 126 

excetuando que para o Professor Jeremie Garnier poderá ser contemplado um nobreak 127 

no momento e, posteriormente, com sobra de recursos os outros poderão ser 128 

contemplados.  No que tange a custeio, 60% dos recursos serão utilizados para as 129 

demandas do programa que incluem passagens, diárias, bancas, material de consumo, 130 

serviços de terceiros, seminário da pós-graduação. Os outro 40% serão aplicados 131 

diretamente para pesquisa dentro do programa e rateados para todos os docentes 132 

credenciados.  Ou seja, cada docente credenciado poderá aplicar até R$2.300,00 para 133 

trabalhos de campo ou análises químicas ou para tradução dos periódicos até outubro de 134 

2017. Cada caso ou cada pedido será orientado pela coordenação e indicado o formulário 135 

para trabalho de campo com os dados ou como deverão ser encaminhadas três 136 

proformas (Lei 8666) e atendendo as regras da CAPES. Elas serão analisadas pela 137 

coordenação para observar a conformidade de acordo com a legislação e gastos 138 

permitidos. Será solicitado que cada pedido venha por e-mail com carta assinada 139 

justificando o pedido e aplicação direta dentro do programa e qual orientação de 140 

dissertação ou tese se referirá. A coordenação sugere que docentes que tenham projetos 141 

que contemplem sua pesquisa, pesquisadores do CNPQ e que possam abrir deste 142 

recurso informem a coordenação. As solicitações serão efetuadas diretamente com a 143 

coordenação.  12) Outros assuntos: a) Homologação do Relatório de Exame de 144 

Qualificação ao Doutorado do discente Marcelo Ferreira da Silva: aprovado por 145 

unanimidade. b) Homologação do relatório de defesa de Mestrado de Joyce Celerino 146 

de Carvalho: aprovado por unanimidade. c) Aprovação de parecer do projeto 147 

definitivo dos mestrandos Pedro Victor Alves e Ana Carolina Rodrigues Miranda: 148 

aprovado por unanimidade. d) Dado o falecimento do orientador do discente Wendell 149 

Fabricio Silva, Professor Bernhard Manfred Buhn, ele será substituído pela 150 

Professora Maria Emilia S. Della Giustina conforme solicitação enviada pelo 151 

discente e com o de acordo da professora citada: aprovado pelo Colegiado. e) 152 

Aprovação da solicitação como orientador pleno ao Programa de Pós-graduação 153 

em Geologia, nível mestrado e doutorado do Prof. Rodrigo Miloni Santucci: 154 

Aprovado pelo Colegiado. f) Aprovação da solicitação, como co-orientadora, a Profa. 155 

Evelyn Aparecida Mecereno Sanchez em favor do discente Daniel Martins dos 156 



Santos: aprovado por unanimidade. g) Aprovação da solicitação como co-orientador 157 

o Prof. Ricardo Kalikowski Weska em favor da discente Monielle Virgínia Coimbra 158 

Martins: aprovado por unanimidade. h) A Professora Adalene Moreira Silva informou 159 

sobre o e-mail enviado no dia 3/4/2017 pela Direção de Pós-Graduação (DIRPG) do 160 

Decanato de Pós-Graduação (DPG) informando que o dia 28/03/2017 o SIPPOS foi 161 

alterado pelo CPD para que as Comissões Examinadoras (bancas) de doutorado possam 162 

ser montadas segundo a resolução CEPE nº 217/2016. São 4 membros titulares e 1 163 

suplente. O professor orientador é o presidente da Comissão, mas sem direito a 164 

julgamento. Os demais 3 examinadores titulares devem ser assim escolhidos: 1 membro 165 

vinculado ao programa, e outros 2 membros externos. O número de membros para as 166 

Comissões Examinadoras de mestrado não foi alterado. i) Aprovação de prorrogação 167 

de prazo para defesa do exame de qualificação deda discente Elainy do Socorro 168 

farias Martins: aprovado pelo Colegiado.  Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 169 

encerrada às onze horas e cinquenta e cinco minutos, tendo eu, Eldna Dias Cardoso 170 

Pinheiro, secretariado a reunião e lavrado a presente ata, que depois de lida e aprovada, 171 

será subscrita pela Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 172 

Geologia. Brasília, 10 de abril de 2017. 173 
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