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ATA DA 359ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 
GEOLOGIA – PPGeo 2 

Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e dezenove realizou-se na Sala de Reunião do 3 
Instituto de Geociências, a trecentésima quinquagésima nona reunião do Colegiado do Programa de 4 
Pós-graduação em Geologia, com a presença dos seguintes membros: Prof. Dermeval Aparecido do 5 
Carmo – Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geologia; Prof. Martino Giorgioni– 6 
Representante da área de Geoquímica; Prof. Valmir da Silva Souza e Prof. Claudinei Gouveia de 7 
Oliveira - Representantes da área de Prospecção e Geologia Econômica, Prof. Wolf Uwe Reimold e 8 
Prof.ª Roberta Mary Vidotti - Representantes da área de Geologia Regional; Prof. Rodrigo Miloni 9 
Santucci - Representante da área de Bioestratigrafia e Paleoecologia e Matheus Denezine -  10 
Representante dos discentes da Pós-graduação. Ausências justificadas: Prof.ª Adriana Maria Coimbra 11 
Horbe; Prof.ª Paola Ferreira Barbosa e Prof. Luis Gustavo Ferreira Viegas. A reunião teve início às 12 
nove horas e cinco minutos e foi presidida pelo Coordenador do Programa, Prof. Dermeval Aparecido 13 
do Carmo, com a seguinte pauta: 1) Apreciar a Ata 358ª: Com correções foi aprovada por 14 
unanimidade. 2) Solicitação de alteração de composição de banca do doutorando Christian 15 
Gianfranco Valdivia Rodriguez, sob orientação do Prof. Geraldo Resende Boaventura, 16 
aprovada na 353ª Reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Geologia: Aprovada 17 
por unanimidade a seguinte composição de membros suplentes externos e internos: Membros 18 
Externos: Prof. Antônio Fernando de Souza Queiroz – suplentes (UFBA); Prof. Rodolfo Dino – titular 19 
(UERJ); Prof. Eugenio Vaz dos Santos – suplente (UFRJ) e Prof. André Luiz Durante Spigolon – 20 
suplente (PETROBRAS). Internos: Prof. Jeremie Garnier – titular (IG/UnB); Prof. Carlos de Souza 21 
Cruz – suplente (UnB) e Prof. Martin Roddaz – suplente (UnB). 3) Solicitação de aprovação de 22 
banca para a defesa do doutorando Marcos Luis do Espírito Santo Quadros: Aprovada por 23 
unanimidade com a seguinte composição: Orientadora: Prof.ª Maria Emilia Schutesky Della Giustina; 24 
Prof. Wilson Teixeira (USP); Prof. Mauro Geraldes (UERJ); Prof. Reinhardt Fuck; Prof. Elton Dantas 25 
(IG/UnB) – suplente interno; Prof.ª Catarina Labouré Bemfica Toledo (IG/UnB) – suplente interno e 26 
Prof.ª Simone Cerqueira (UFBA) – suplente externo. 4) Solicitação de aprovação de banca para a 27 
defesa do doutorando Marcos Cristovão Baptista: Aprovada por unanimidade com a seguinte 28 
composição: Orientador Prof. Carlos José Souza de Alvarenga; Prof.ª Detlef Walde (UnB); Prof.ª 29 
Norma Maria da Costa Cruz (CPRM/DEGEO); Prof.ª Juliana Leme (USP); Prof.ª Edi Guimarães – 30 
suplente (UnB); Prof.ª Milene Figueiredo – suplente externo (CENPES) e Prof.ª Luana de Moraes – 31 
suplente externo. 5) Solicitação de aprovação de banca para a defesa da doutoranda Ana Tayla 32 
Rodrigues Ferreira: Aprovada por unanimidade com a seguinte composição: Orientador Prof. 33 
Claudinei Gouveia de Oliveira; Prof.ª Catarina Labouré Bemfica Toledo (IG/UnB); Dr. Jaime 34 
Estevão Scandolara (CPRM/DF); Prof. Sergio de Castro Valente (UFRRJ); Prof. Elton Luiz Dantas 35 
- Suplente (IG/UnB); Dr. Evandro Klein – suplente externo (CPRM); Prof. Caetano Juliani – suplente 36 
externo (USP). 6) Solicitação de aprovação de banca para a defesa do mestrando Yuri Tatiana 37 
Campos Rodriguez: Aprovada por unanimidade com a seguinte composição: Orientadora Prof. 38 
Maria Emília Schutesky Della Giustina; Prof.ª Paola Ferreira Barbosa (IG/UnB); Prof. Gustavo 39 
Henrique Coelho de Melo (UFOP) e Prof.ª Carolina Moreto (UNICAMP); Prof. Roberto Ventura 40 
Santos – suplente (IG/UnB). 7) Solicitação de aprovação de banca para a defesa do mestrando 41 
Hygor Viana de Godoy: Aprovada por unanimidade com a seguinte composição: Orientadora Prof.ª 42 
Catarina Toledo; Prof. Valmir Souza (IG/UnB); Prof. Cesar Fonseca Ferreira Filho (IG/UnB); Dr. 43 
Evandro Klein (CPRM); Prof. Claudinei Gouveia de Oliveira – suplente (IG/UnB); Prof. Luiz Sergio 44 
Amarantes Simões (UNESP), - suplente externo. 8) Solicitação de credenciamento de orientação 45 
da professora Roberta Mary Vidotti – Relatora Prof.ª Catarina (Sei 23106.121490/2019-12); 46 
Aprovada com sete votos a favor e uma abstenção. 9) Solicitação de credenciamento de orientação 47 
da professora Catarina Labouré Bemfica Toledo – Relator Prof. Wolf Uwe Reimold (Sei 48 
23106.140219/2019-86); Aprovada por unanimidade mediante a inclusão da pontuação no parecer; 49 
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10) Solicitação de credenciamento de pesquisador colaborador: Dr. Rodrigo Rodrigues Adôrno 50 
– Relatora Prof.ª Roberta (Sei 23106.107057/2019-74); Aprovada com sete votos a favor e uma 51 
abstenção. 11) Solicitação de credenciamento de pesquisador colaborador: Dr. Marcelo Lima 52 
Pinto – Relatora Prof.ª Paola Barbosa (Sei 23106.134606/2019-83); Aprovada com sete votos a 53 
favor e uma abstenção. 12) Solicitação de trancamento justificado de disciplina das discentes: a) 54 
Paula Rafaela Medeiros Cassemiro: Aprovada por unanimidade; b) Carolina Peixoto de Souza: 55 
Aprovada por unanimidade mediante aceite do orientador. 13) Homologar o relatório de 56 
qualificação da doutoranda Elainy do Socorro Farias Martins; Aprovada com sete votos a favor 57 
e uma abstenção; 14) Solicitação de readequação do tema de dissertação da discente Carolina 58 
Peixoto de Souza; Retirado de pauta para a inclusão do projeto final. 15) Apreciar o relatório de 59 
defesa dos mestrandos: A) Maria Eduarda Alves Ferreira Ramos: Aprovado com sete votos a favor 60 
e uma abstenção, condicionado à entrega de comprovante com as modificações. B) Jônatas de Sales 61 
Macedo Carneiro: Retirado de pauta. Necessário apresentar carta com as modificações. C) Fernanda 62 
Rodrigues da Silva: retirado de pauta pois não foi enviado o comprovante de submissão. 16) Outros 63 
assuntos: A) Foi aprovada por unanimidade a prorrogação da defesa de mestrado do discente 64 
Eduardo Soares de Rezende por seis meses (SEI 23106.101678/2019-44). B) Foi aprovado por 65 
unanimidade o aproveitamento de vinte créditos em favor da discente Michele Andriolli Custódio 66 
(SEI 23106.114523/2019-78). C) Sistematização das atividades de orientação. O coordenador 67 
informou que em agosto de 2018 foi criada a comissão composta pelos profs. Adriana Maria Coimbra 68 
Horbe, Roberta M. Vidotti e Claudinei Gouveia de Oliveira, Resolução da Coordenação do PPGeo 69 
Nº 02/2018 para, sob a presidência do primeiro membro desta lista, quantificar, avaliar e propor 70 
critérios para aberturas de vagas para orientação de mestrado e de doutorado no âmbito do Programa 71 
de Pós-graduação em Geologia (PPGeo). Neste sentido, ainda no início do corrente ano, a comissão 72 
apresentou proposta de redação de resolução para promover a eficiência na distribuição de atividades 73 
de orientação entre os docentes e, desta maneira, melhorar a interação docente/discente em prol do 74 
cumprimento das metas de conclusão de dissertação e tese, bem como para submissão de manuscritos 75 
para publicação. Com esta ação, adicionalmente espera-se evitar a sobrecarga de trabalho de 76 
orientação, preservando inclusive a qualidade das condições de trabalho. Após essa prevê exposição 77 
para os membros do colegiado, o coordenador passou a palavra a profa. Roberta M. Vidotti com 78 
intuito de que a mesma apresentasse a proposta de redação para a resolução do colegiado conforme 79 
anteriormente comentado. Em cada item da proposta, houve debate, alterações e votação artigo por 80 
artigo sobre a nova Resolução do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Geologia, ficando da 81 
seguinte forma: Artigos primeiro ao quinto aprovados por unanimidade e os demais serão discutidos 82 
na próxima reunião desse Colegiado: Art. 1º. Cada orientador credenciado e apto a receber alunos 83 
para orientação, conforme estabelecido na Resolução 01/2016, a cada processo seletivo poderá: 84 
“§1º. Ter no máximo 8 (oito) estudantes   sob sua orientação; 85 
“§2º. Co-orientação será contabilizada no §1º da seguinte forma: cada 2 (duas) co-orientações 86 
conta como 1 (uma) orientação;” 87 
“Art. 2º. Não terá seu nome incluído na lista de orientadores aptos a receber discentes no 88 
próximo processo seletivo e enquanto permanecer em pelo menos uma das condições:” 89 
“§1º. Orientador que exceder o número de orientações estabelecidas no Art. 1º;” 90 
“§2º. Orientador que tiver mais do que um discente de mestrado com defesa em atraso de 91 
acordo com o Regulamento do Programa que prevê a conclusão do mestrado em até 24 meses 92 
de ingresso no programa, e eventuais prorrogações concedidas pelo colegiado e não 93 
cumpridas;”  94 
“§3º. O orientador que tiver mais do que um discente de doutorado com qualificação em atraso 95 
de acordo com o Regulamento do Programa que prevê a realização do exame de qualificação 96 
até o 24º. mês de ingresso no programa;” 97 
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“§4º. O orientador que tiver mais do que um discente de doutorado com defesa em atraso de 98 
acordo com o Regulamento do Programa que prevê a conclusão do doutorado em até 48 meses 99 
de ingresso no programa, e eventuais prorrogações concedidas pelo colegiado e não 100 
cumpridas;” 101 
“§5º. No caso de trancamento geral de matrícula (Art. 29 da Resolução CEPE No. 80/2017) não 102 
será considerado atraso a prorrogação automática pelo mesmo período em que foi concedido o 103 
trancamento.” 104 
“Art. 3º. O orientador só poderá receber e iniciar a orientação de doutorado após a conclusão 105 
da orientação de um mestrado concluído com êxito, ou seja, homologado pelo Colegiado do 106 
PPGeo, neste ou em outros programas, se devidamente comprovado.” 107 
“Art. 4º. O orientador que não tenha vínculo empregatício com a UnB, independentemente do 108 
tipo de credenciamento neste PPG, só poderá ter sob sua orientação até três orientandos.” 109 
“Art. 5º. O orientador no primeiro credenciamento, neste ou em outros programas, e até 110 
concluir a primeira orientação com êxito, neste ou em outros programas, não poderá ter mais 111 
do que a metade dos orientandos estabelecidos no §1º. do Art. 1º.” 112 
O professor Martino Giorgioni se retirou às doze horas e dez minutos. D) Foi aprovada com sete votos 113 
a favor e uma abstenção a alteração da banca do discente Alanielson da Câmara Dantas Ferreira, sob 114 
orientação do Prof. Elton L. Dantas, ficando da seguinte forma: Externos titulares: Prof. Renato de 115 
Moraes (USP) e Prof. Valdecir Janasi (USP) Externos suplentes: Prof.ª Fátima Bittencourt (UFRGS), 116 
Prof. Ticiano José Saraiva dos Santos (UNICAMP), Prof. Lauro Cézar Montefalco Lira dos Santos 117 
(UFPE), Prof. Fabrício de Andrade Caxito (UFMG) e Prof. Antonio Carlos Pedrosa Soares (UFMG). 118 
Interno titular: Prof. Luis Gustavo Ferreira Viegas. Internos suplentes: Prof. Nilson Francisquini 119 
Botelho e Prof. César Fonseca Ferreira Filho. E) O colegiado aprovou com sete votos a favor e uma 120 
abstenção a solicitação de banca de mestrado do discente Gustavo Rosa, sob orientação da Prof.ª 121 
Adriana Horbe, da seguinte forma: Titular interno: Prof.ª Roberta Vidotti. Titulares externos: Prof.ª 122 
Silvia Rolim (UFRGS) e Prof. Francisco Ferreira (UFPR). Prof. Pedro Walfir – suplente externo 123 
(UFPA) e Prof.ª Adalene Moreira Silva – suplente interno (UnB). F) Homologação do processo 124 
seletivo para PROFESSOR VISITANTE, Edital 438/2019. Em nome da Comissão de Seleção 125 
composta pelos profs. Dr. Valmir da Silva Souza, Titular, Dr. Jeremie Garnier, Titular, Dr. Elton L. 126 
Dantas, Titular, e, Dr. Claudinei Gouveia de Oliveira, Suplente, foi relatado pelo primeiro da lista o 127 
resultado. Houve três inscritos: Dra Neda Barranpourian, Dr. Luca Basilone e Dr. Martin Schmieder. 128 
Destes, apenas o Dr. Martin Schmieder foi homologado pela comissão. A pontuação do Dr. Martin 129 
Schmieder é de 663 pontos no Grupo I e a nota do projeto de 468.50. Segundo o referido edital, a 130 
pontuação mínima nos critérios do Grupo I é de 700 pontos. Mesmo assim, apesar do Dr. M. 131 
Schmieder ter atingido 1800 pontos em produção cientifica, havia uma limitação neste item 132 
pontuando um máximo de 600 pontos. Os outros 63 pontos do Grupo I foram obtidos na categoria 133 
orientação. Assim sendo, a somatória dos pontos do Grupo I tem-se 663 pontos. Mesmo assim, a 134 
Comissão de Seleção, além do detalhado relato, recomenda a contratação do Dr. M. Schmieder devido 135 
sua extraordinária produção científica. Homologado por unanimidade. G) Foi aprovada, com cinco 136 
votos a favor e três abstenções a inclusão da disciplina intitulada PROGRAMAÇÃO PARA 137 
GEOCIÊNCIAS, código 396338, criada no Programa de Pós-graduação em Geociências Aplicadas e 138 
Geodinâmica com quatro créditos, na lista de disciplinas da área de Geologia Regional do Programa 139 
de Pós-graduação em Geologia - PPGeo. 17) Informes: A) A professora Roberta M. Vidotti informou 140 
sobre a peça do prof. George Sand L. A. de França configura uma atividade de extensão e seria 141 
importante que o docente adicionasse ao Lattes para posterior incorporação da informação na 142 
plataforma Sucupira. B) O discente Matheus Denezine informou que houve uma reunião dos 143 
discentes com votação para o próximo representante discente, com representação a partir de oito de 144 
dezembro de dois mil e dezenove. O discente Rhander Taufner Altoé foi eleito. C) Matheus Denezine 145 
informou também que houve uma consulta sobre o interesse dos discentes nas disciplinas a serem 146 
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ofertadas no primeiro semestre de dois mil e vinte. O resultado desta consulta será encaminhado aos 147 
representantes das áreas e, adiantou o interesse dos discentes na oferta da disciplina intitulado 148 
ISOTOPOS ESTÁVEIS. D) Por fim, com o adiantar da hora e ausência de vários membros que havia 149 
partido para seus compromissos adicionais, o coordenador informou que iria deflagar o processo 150 
sucessório a para a coordenação do Programa de Pós-graduação em Geologia ainda na semana em 151 
curso e que o referido processo seria pautado no regulamento vigente. Nada mais havendo a tratar, a 152 
reunião foi encerrada às doze horas e vinte e nove minutos, tendo eu, Leonardo de Sousa Santos, 153 
secretariado a reunião e lavrado a presente ata, que depois de lida e aprovada, será subscrita pelo 154 
Presidente do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Geologia. 155 

 156 
Prof. Dermeval Aparecido do Carmo 157 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Geologia 158 


