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ATA DA 331ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 
GEOLOGIA 2 
Aos oito dias do mês de março de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e cinquenta 3 
minutos encaminhou-se e-mail aos membros do Colegiado do Programa de Pós-graduação 4 
em Geologia: Prof. Dermeval Aparecido do Carmo – Coordenador do Programa de Pós-5 
Graduação em Geologia; Prof. Elton Luiz Dantas e Profª Natália Hauser - Representantes 6 
da área de Geologia Regional – Prof. Valmir da Silva Souza e Prof. Claudinei Gouveia de 7 
Oliveira – Representantes da área de Prospecção e Geologia Econômica, Prof. Nilson 8 
Francisquini Botelho e Profª Paola Ferreira Barbosa - Representantes da área de 9 
Mineralogia e Petrologia, Profª. Adriana Maria Coimbra Horbe e Prof. Roberto Ventura 10 
Santos - Representantes da área de Geoquímica, Prof. Rodrigo Miloni Santucci – 11 
Representante da área de Bioestratigrafia e Paleoecologia, e o discente Wendell Fabricio 12 
da Silva – Representante dos discentes da Pós-graduação com o objetivo de realizar 13 
consulta e votação referente ao processo de credenciamento do Prof. José Affonso Brod 14 
como orientador pleno em nível de mestrado e de doutorado junto ao Programa de Pós-15 
graduação em Geologia. Essa consulta emergencial visou concluir a análise do 16 
credenciamento para viabilizar a montagem da banca examinadora para a defesa da 17 
dissertação da discente Flavia Gomes de Souza prevista para o dia 28/3/2018. Foi enviado 18 
no e-mail todos os documentos constantes no processo SEI nº 23106.020348/2018-78 19 
(formulário de solicitação, currículo, planilha de produção e parecer do relator, Prof. Carlos 20 
Jose Souza de Alvarenga). Adicionalmente, foi informado que a manifestação dos Membros 21 
do Colegiado deveria ocorrer até o dia 09/03/2018, sexta-feira até as 11:00, bem como, que 22 
a análise pelos membros do colegiado a essa consulta fosse em uma das três categorias a 23 
seguir: 1. A favor do parecer do relator (defere o credenciamento); 2. Contrário ao parecer 24 
do relator e; 3. Abstenção. No dia 09/03/2018 as 11:00, após a análise das respostas 25 
enviadas pelos membros do colegiado, concluiu-se que: nove membros do colegiado se 26 
manifestaram a favor do parecer do relator que sugeriu o deferimento do credenciamento. 27 
Houve ainda, duas abstenções. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a análise às 28 
dezoito horas e vinte minutos, tendo eu, Eldna Dias Cardoso Pinheiro, secretariado a 29 
análise e lavrado a presente ata, que depois de lida e aprovada, será subscrita pelo 30 
Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geologia. Brasília, 9 de 31 
março de 2018. 32 
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https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=acompanhamento_listar&acao_retorno=acompanhamento_listar&id_procedimento=2498605&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000859&infra_hash=9fa8ca5845c8047eb402346b30184532f4119db708f9c9ef3130ec15a984461a

