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ATA DA 333ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

GEOLOGIA 2 

Aos vinte três dias do mês de março de dois mil e dezoito realizou-se, na Sala Reuniões do 3 

Instituto de Geociências, a trecentésima trigésima terceira reunião do Colegiado do 4 

Programa de Pós-Graduação em Geologia, com a presença dos seguintes membros: Prof. 5 

Dermeval Aparecido do Carmo – Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 6 

Geologia; Prof. Elton Luiz Dantas e  Profª Natália Hauser - Representantes da área de 7 

Geologia Regional; Prof. Nilson Francisquini Botelho e Profª Paola Ferreira Barbosa - 8 

Representantes da área de Mineralogia e Petrologia; Profª Adriana Maria Coimbra Horbe e 9 

Prof. Roberto Ventura Santos - Representantes da área de Geoquímica; Prof. Valmir da 10 

Silva Souza - Representante da área de Geologia Econômica e Prospecção e o discente  11 

Wendell Fabrício da Silva – Representante dos discentes da Pós-graduação. Ausências 12 

justificadas: Prof. Claudinei Gouveia de Oliveira – Representante da área de Geologia 13 

Econômica e Prospecção e Prof. Rodrigo Miloni Santucci – Representante da área de 14 

Bioestratigrafia e Paleoeocologia. A reunião teve início às dez horas e quinze minutos e foi 15 

presidida pelo Prof. Dermeval Aparecido do Carmo, com a seguinte pauta: 1) Revisão da 16 

nova resolução que trata sobre as bolsas de estudo: o coordenador, Prof. Dermeval 17 

Aparecido do Carmo e a vice-coordenadora, Profª Adriana Maria Coimbra Horbe, 18 

apresentaram, via PowerPoint, as possíveis modificações referentes a Resolução 02/2016, 19 

para serem apreciadas pelos membros do Colegiado. Após discussões, ficaram aprovadas 20 

as seguintes mudanças: a. Quanto ao atendimento de pós-graduandos sem bolsas, sejam 21 

novos ou previamente matriculados no programa, foi votado se a nova versão da resolução 22 

iria atender os mesmos separadamente. Como resultado, foram oito (8) votos favoráveis ao 23 

atendimento em separado dos pós-graduandos nas duas categorias anteriormente 24 

mencionadas. b. Quanto à proporcionalidade de bolsas para as duas categorias, recém 25 

ingressos e aqueles previamente matriculados no programa, foi votada a proporcionalidade 26 

de bolsas. Houve uma proposta de 60% seria para os recém-ingressos no programa e 40% 27 

para aqueles previamente matriculados no programa, observando a flexibilidade de que, 28 

sobrando bolsas de uma categoria, as mesmas devem ser aproveitadas na outra. Como 29 

resultado, foram oito (8) votos favoráveis e hum contrário. Ficou aprovada a prioridade para 30 

os recém-ingressos no programa, observado a ordem de classificação. c. Quanto aos 31 

critérios a serem utilizados para classificar os pós-graduandos já vinculados ao programa, 32 

foi proposto utilizar como critérios como Índice de Rendimento Acadêmico - IRA, número 33 

de créditos obrigatórios cursados no Programa de Pós-graduação de Geologia e 34 

publicações em periódicos científicos segundo pontuação previamente utilizada para 35 

avaliar a produção docente. A utilização destes critérios foi votada e aprovada por 36 

unanimidade. Vale salientar que, com base nestes critérios, a coordenação irá 37 

oportunamente apresentar uma equação observando pesos distintos, privilegiando aqueles 38 

pós-graduandos que já cumpriram os créditos obrigatórios. 2) Outros assuntos pertinentes 39 

ao programa: a) solicitação de reconsideração do trancamento da disciplina em favor de 40 

Rafael Rachid Barbieri Bacha para o 2/2017: tendo em vista a mudança no cronograma de 41 

oferta da disciplina Tópicos em Geologia Regional I – Análise Tectônica de Bacias 42 

Sedimentares, código 312398, o colegiado acatou, por unanimidade, a solicitação de 43 

trancamento no histórico escolar para o 2º/2017, referente a disciplina em favor do discente. 44 

b) Solicitação de trancamento da disciplina Técnicas Analíticas de Minerais e Rochas, 45 

código 312681, cursada no 2016/2, em favor do discente Sérgio Eduardo e Silva: o 46 

Colegiado acatou, por unanimidade, a solicitação do discente tendo em vista as 47 

justificativas apresentadas, quais sejam: houve necessidade do mesmo atuar em projeto 48 

realizado na empresa onde o discente exerce suas atividades profissionais e, considerando 49 

que se tratava de disciplina condensada ao final do ano, não houve tempo hábil para a 50 
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efetivação do trancamento. Vale salientar que o referido discente não tem bolsa de estudo 51 

e, que o mesmo cursou a referida disciplina em 2/2017 com menção SS. Assim sendo, o 52 

colegiado aprovou por unanimidade o trancamento de disciplina extemporâneo e, desta 53 

maneira, reverter o processo de desligamento em curso. c) Solicitação de banca do 54 

mestrando Pedro Ferreira Piaulino: o colegiado aprovou, com abstenção da orientadora 55 

Profª Natália Hauser e foi decidido que a banca será composta pelos professores: Profª 56 

Natália Hauser (orientadora), Prof. Tiago Luís Reis Jalowitzki, Prof. Claudio de Morisson 57 

Valeriano (UERJ) e suplentes, Profª Maria Emília Schutesky Della Giustina, Prof, Prof. 58 

Márcio Martins Pimentel e Prof. Ricardo Trindade (USP). d) Solicitação de credenciamento 59 

de orientador pleno em favor do Prof. Tiago Luís Reis Jalowitzki: o colegiado acatou por 60 

unanimidade o parecer do Prof. Elton Luiz Dantas pelo credenciamento em favor do Prof. 61 

Tiago Luís Reis Jalowitzki. e) Projeto definitivo de dissertação do mestrando Henrique 62 

Araújo Lopes: o colegiado aprovou o parecer favorável da Profª Lucieth Cruz Vieira, com 63 

abstenção do orientador Prof. Roberto Ventura Santos. f) Solicitação de aproveitamento 64 

dos créditos para a doutoranda Elainy do Socorro Farias Martins: o colegiado acatou, por 65 

unanimidade, o parecer da Profª Paola Ferreira Barbosa pelo aproveitamento dos 32 66 

créditos cursados no Programa de Pós-graduação em Geologia-UnB para o DINTER. g) 67 

Solicitação da homologação do relatório de defesa da mestranda Alanna Cristina Vieira 68 

Rodrigues da Silva: O Colegiado acatou a homologação do relatório de defesa, com uma 69 

abstenção, condicionada ao encaminhamento da carta de submissão do artigo. h) O 70 

coordenador informou que recebeu duas propostas de oferta de disciplinas na UFOB via 71 

DINTER para o semestre 1/2018, são estas: 1. IGD 312479 - TÓPICOS EM GEOLOGIA 72 

REGIONAL 2:  MÉTODOS POTENCIAIS APLICADOS AO ESTUDO DE BACIAS 73 

SEDIMENTARES (Profª Roberta Mary Vidotti) e 2. IGD 312428 GEOCRONOLOGIA (Prof. 74 

Elton Luiz Dantas). As propostas foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a 75 

tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta minutos, tendo eu, Alice Maria 76 

Falquetto, secretariado a reunião e lavrado a presente ata, que depois de lida e aprovada, 77 

será subscrita pelo Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geologia. 78 

Brasília, 23 de março de 2018. 79 
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Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geologia 82 


