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ATA DA TRECENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA  (367ª) REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA, realizada aos vinte e cinco do mês de junho de dois mil e vinte, às oito horas
e trinta e sete minutos, por videoconferência, com a presença dos seguintes membros: prof.ª Roberta
Mary Vido� - Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Geologia; prof. Mar�no Giorgioni -
Coordenador subs�tuto do Programa de Pós-graduação em Geologia; prof. Valmir da Silva Souza  –
Representante da área Prospecção e Geologia Econômica;  prof.ª Catarina Labouré Bemfica Toledo e prof.
Wolf Uwe Reimold – Representantes da área de Geologia Regional; prof. Rodrigo Miloni Santucci –
Representante da área de Bioesta�grafia e Paleoecologia; prof. Luis Gustavo Ferreira Viegas e profa. Paola
Ferreitra Barbosa  - Representantes da área de Mineralogia e Petrologia; prof. Roberto Ventura Santos e
prof. Tiago Luis Reis Jalowitzki - Representantes da área Geoquímica e Rhander Taufner Altoé -
Representante dos discentes da Pós-graduação. Ausências: prof. Dermeval Aparecido do Carmo e prof.
Claudinei Gouveia de Oliveira. Também es�veram presentes os convidados: prof. Reinhardf Adolfo Fuck,
profª Edi Mendes Guimarães, prof. Carlos José Souza de Alvarenga, prof. Elton Luiz Dantas, Prof. Federico
Alberto Cuadro Jiménez, prof. George Sand Leão Araujo de França, prof. Guilherme de Oliveira Gonçalves,
prof. Jérémie Garnier, profª Lucieth Cruz Vieira, prof. Marcelo Peres Rocha, profª Maria Emília Schutesky,
prof. Nilson Francisquini Botelho e o servidor Leonardo de Sousa Santos. Aberta a sessão a Coordenadora
procedeu aos seguintes informes: 1.1. Em reunião com os Coordenadores da área de Geociências  e
coordenadores de PPG da mesma, em fevereiro em São Paulo, foi apresentada a nova ficha de avaliação
bem como as planilhas de dados rela�vas ao quadriênio (2017-2020) que deverão ser preenchidas para
anexar ao Relatório Coleta de 2020, e que para preenchimento das mesas será necessária a colaboração
de  todos os docentes. 1.2. De acordo com a circular do DPG 006 de 24 de março de 2020, em virtude da
COVID 19, todas as defesas deverão ocorrer de forma totalmente remota e ser gravadas, e
preferencialmente, no mesmo ambiente. Desta forma a coordenação recomenda que todas as defesas
(qualificação, mestrado e doutorado) do PPG Geologia ocorram no ambiente TEAMS criado pela
coordenação (Equipe: Coordenação, docentes e discentes do PPG Geologia) onde também foi criado um
canal para Defesas do PPG Geologia. Todos os docentes par�cipam como proprietários desta equipe. 1.3.
Informou sobre a necessidade de cumprimento da exigência da Portaria CAPES nº 206 de 4 de setembro
de 2018 que dispõe sobre a obrigatoriedade de citação da CAPES em trabalhos oriundos de
financiamento total ou Parcial pela CAPES. A portaria foi adicionada junto com as instruções para o
material necessário à Homologação de TESES e DISSERTAÇÕES no Canal Perguntas Frequentes da equipe
Coordenação, docentes e discentes do PPG Geologia do TEAMS. 1.4 Solicitou a quem �vesse disciplina
para o 1º/2020 que responda ao e-mail da coordenação pois é necessário verificar os problemas de cada
disciplina no retorno às aulas, devido a existência de disciplinas com previsão de trabalho de
campo. 1.5. Informou sobre as 3 comissões nomeadas: Ato 05/2020 Comissão de Pós-graduação, Ato 
06/2020, comissão Sucupira, e Ato 07/2020 Comissão PROEX. 1.6. Apresentação da situação do PPGG:
dados gerais, bolsas, reformulação das linhas de pesquisa, coleta 2019 e planejamento: a profª Roberta
mostrou em slides o cenário atual o Programa para que seja discu�do um planejamento estratégico para
manutenção do conceito do Programa junto à CAPES. 1.7. Recursos PROEX 2020: a
Coordenadora informou que de acordo com o O�cio Circular nº 21/2020 GAB/PR/CAPES de 1º de junho
de 2020, enviado por e-mail, o PPGGeo receberá R$ 64.378,72 de recursos de custeio rela�vo ao ano de
2020, correspondendo a 50% do valor des�nado ao Programa em 2019. Informou ainda, que nesta tarde
está agendado junto ao Banco do Brasil a abertura de conta para recebimento dos recursos. 1.8.
Apresentação da planilha área de Geociências para o relatório de quadriênio 2017-2020:  com a ajuda
do trabalho realizado pela comissão eleita na 363ª. Reunião do Colegiado do PPGGeo e ins�tuída pelo
ATO 06/2020 do IG foi realizada a reformulação das Linhas de Pesquisa do PPG, assim como atualizados
os dados dos Projetos de Pesquisa e inseridos os vínculos da produção do PPG com as Áreas de
Concentração, Linhas de Pesquisa e Projetos.  1.8. Relatório Coleta (Plataforma Sucupira) de
2020: Foram apresentados em detalhe os dados que deverão ser inseridos para o relatório quadriênal
2017-2020 do PPGG. Dando início à ordem da pauta, foram analisados os seguintes itens: 2. Proposta de
Reformulação das áreas de concentração: Foram apresentadas jus�fica�vas para a reformulação das
Áreas de Concentração do PPG, e sugerido o prazo até 10 de julho para a apresentação de propostas que
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serão analisadas em outra reunião 3. Homologação do Edital 02/2020: Foi acrescentada uma vaga
reservada para pessoas com deficiência e aprovada ad referendum. Aprovado por unanimidade. 4.
Mudança da categoria do docente Prof. Detlef Hans-Gert Walde na plataforma Sucupira: foram
apresentados os dados da atuação de todos os docentes no PPGG, em função de sua atuação foi
proposta sua mudança para Docente Colaborador, uma vez que ele não teve orientação e não ofereceu
disciplinas no quadriênio: aprovado por unanimidade. 5. Outros assuntos. Não houve. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e vinte e dois minutos, tendo eu, Alice Maria
Falche�o, secretariado a reunião e lavrado a presente ata, que depois de lida e aprovada, será subscrita
pela Presidente do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Geologia.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Roberta Mary Vido�, Coordenador(a) do Programa de
Pós-Graduação em Geologia do Ins�tuto de Geociências, em 03/08/2020, às 10:03, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Alice Maria Falque�o, Secretária de Pós-Graduação do
Ins�tuto de Geociências, em 18/08/2020, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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