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ATA DA 294ª - DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DO 1 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, por meio de 2 

videoconferência (Teams), realizada no dia sete de dezembro de dois mil e vinte, com início às oito 3 

horas e trinta e um minutos, com a presença dos conselheiros: Prof. José Eloi Guimarães Campos - 4 

Diretor do Instituto de Geociências, Prof. Welitom Rodrigues Borges - Vice-Diretor do Instituto de 5 

Geociências; Prof. João Willy Correa Rosa - Coordenador de Extensão, Profª. Paola Ferreira Barbosa - 6 

Chefe do Museu do Instituto de Geociências; Prof°. Ricardo Lourenço Pinto - Coordenador do Curso 7 

de Graduação em Geologia; Prof. Elder Yokoyama - Coordenador do Curso de Graduação em 8 

Geofísica; Profº. Martino Giorgioni – Coordenador Substituto do Programa de Pós-Graduação em 9 

Geologia – representando a Prof.a Roberta Mary Vidotti, em férias; Profª. Mônica Giannoccaro Von 10 

Huelsen - Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geociências Aplicadas; Prof. Marcelo 11 

Peres Rocha - Chefe do Observatório Sismológico; Prof. Edilson de Sousa Bias - Membro Titular da 12 

Câmara de Carreira Docente; e os Representantes docentes: Profª. Catarina Labouré Bemfica Toledo; 13 

Prof. Federico Alberto Cuadros Jiménez; Prof. Gustavo Macedo de Mello Baptista; Prof. George Sand 14 

Leão A. de França; Profª. Rejane Ennes Cicerelli; Profª Natalia Hauser, Rivany Borges Beú Bernardes 15 

- Representante da Câmara de Gestão de Pessoas/CGP; Juraci Mario de Carvalho - Representante dos 16 

Técnicos Administrativos; Linda Beatriz da Silva Sales - Representante dos alunos de Graduação; 17 

Rhander Altoé - Representante dos alunos de Pós-Graduação; Ausências: Profª. Cristiane Gomes 18 

Barreto - Coordenadora do Curso de Graduação em Ciências Ambientais (justificada); Sérgio Paulo 19 

Ferreira de Brito - Representante dos Técnicos Administrativos e Alice Maria Falchetto - Representante 20 

suplente dos técnicos administrativos. Aberta a sessão, o Prof. José Eloi Guimarães Campos, procedeu-21 

se aos seguintes itens: Informes: 1.1 O Prof. José Eloi informou que nas duas últimas reuniões do 22 

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão/CEPE não houve decisão para a retomada das aulas 23 

presenciais. Em janeiro/2021 haverá nova reunião para avaliar a situação da pandemia causada pelo 24 

COVID 19 e decidir se é segura a retomada presencial das aulas e atividades na Universidade. 1.2 O 25 

Prof. José Eloi informou que no período de 02/12/2020 a 15/12/2020 está aberta as inscrições para a 26 

seleção simplificada para professor substituto em razão do falecimento do Prof. Ricardo Seixas Brites. 27 

Pediu a divulgação do processo seletivo. É provável que em janeiro de 2021 haverá reunião do Conselho 28 

Ampliado para discutir o destino dessa vaga para realização do concurso para professor efetivo. 1.2.1. 29 

O diretor do IG informou que há dois candidatos aprovados em concursos de outras universidades que 30 

pedem aproveitamento e nomeação para atuar no Instituto de Geociências/IG da UnB. São eles: Fabiana 31 

Richter - graduada pela Universidade Federal de Ouro Preto/UFOP – área Sedimentologia Estratigrafia 32 

e Isótopos Estáveis, aprovada no certame da Universidade Federal Fluminense/UFF; Daniel Andrade 33 

Miranda - graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG - área Geologia Regional, 34 

Mapeamento Geológico e Geocronologia, aprovado no certame da Universidade Federal do Espírito 35 

Santo/UFES. Além desses dois candidatos há ainda dois professores que solicitaram redistribuição para 36 

o IG/UnB: Aline Tavares Melo da Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG e Marcelo Leão da 37 

Universidade Federal de Goiás. Ambos da área de Geofísica. 1.3 O Prof. Edilson de Souza Bias 38 

informou que na última reunião da Comissão de Carreira Docente/CCD, o Vice-Reitor solicitou que 39 

fosse informado às comissões internas de cada departamento que analisam os processos de estágio 40 

probatório, que estes devem se pautar pela Resolução UnB 02/2011. Informou ainda que a Resolução 41 

250/2015 não traz de forma clara as análises de desempenho, o que pode ser verificado somente na 42 

Resolução 179/2017. Informou que não existe, na orientação para análise de estágio probatório, a 43 

descrição da apresentação da tabela de pontuação, mas que esta deve estar presente no relatório, pois 44 

trata-se de indicativo importante na contagem dos pontos por parte da comissão de avaliação na CCD; 45 

Deve-se ainda contabilizar somente as horas efetivas de docência. Isso deve ser observado no momento 46 

da descrição em sua solicitação. Outro ponto a ser observado é que o docente deve se envolver também 47 

em atividades de extensão e de atividades de gestão, visto que estas também são consideradas para 48 

pontuação na solicitação de progressão funcional. 1.4 A servidora Rivany Bernardes informou que a 49 

Secretaria de Meio Ambiente/SeMa da UnB aprovou um Plano de Logística Sustentável. Trata-se de 50 
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ferramentas de planejamento com objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de 51 

execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, que permitem ao órgão ou entidade estabelecer 52 

práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na administração pública. Essa 53 

Secretaria se coloca à disposição das unidades para orientação quanto a melhor forma de utilização dos 54 

recursos disponíveis. 1.5 A servidora Rivany Bernardes informou sobre a implementação do Programa 55 

de Gestão/Teletrabalho na Universidade. Em julho de 2020 foi publicada Instrução Normativa nº 65 56 

com alterações validando somente o trabalho remoto parcial e o trabalho remoto em tempo integral. A 57 

Universidade está editando uma Resolução para atender as novas orientações da IN que deverá ser 58 

aprovada na Reunião do Conselho de Administração/CAD. Essa prática de teletrabalho envolve 59 

servidores de forma geral (técnicos e docentes) além de terceiros (contrato temporário) e não será 60 

implementada de forma obrigatória cabendo ao diretor de cada unidade decidir pela viabilidade da 61 

modalidade. 1.6 A servidora Rivany Bernardes informou que segundo o Decanato de Planejamento e 62 

Orçamento ainda não existem informações sobre o orçamento de 2021. O Projeto de Lei Orçamentária 63 

ainda não foi aprovado. O que se sabe é que houve redução de recursos para as Instituições Federais de 64 

Ensino Superior/IFES. Diante desse cenário, os Reitores das IFES estão buscando apoio de 65 

parlamentares para tentar recompor os recursos nos mesmos números distribuídos no ano de 2017. 1.7 66 

A Profa. Mônica Giannoccaro informou, a pedido do Prof. Valmir Souza, que em última reunião da 67 

Câmara de Pesquisa e Pós Graduação/CPP foram aprovadas: a Resolução Normativa de Estágio Pós 68 

Doutoral na UnB; a Resolução Normativa para Curso de Pós Graduação Strictu Sensu e a Resolução 69 

para Fluxo Contínuo de Ingresso ao Doutorado na Universidade. 1.8 A Profa. Mônica Giannoccaro 70 

informou que o Programa de Pós-Graduação em Geociências Aplicadas e Geodinâmica/PPGGAG do 71 

IG participou do edital do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPQ que 72 

pleiteia bolsas para mestrado e doutorado, entretanto, não foi contemplado. A docente informou que 73 

entrou com recurso pedindo reconsideração e está aguardando a resposta. 1.9 Prof. Welitom Rodrigues 74 

informou que existe a preocupação de alguns docentes quanto ao retorno das aulas caso a Resolução 75 

060/2020 CEPE seja aprovada, pois estes acreditam que a Universidade ainda não dispõe de estrutura 76 

adequada que evite a contaminação pelo COVID 19. Nesse contexto, o docente que não se sentir seguro 77 

para voltar as atividades presenciais deverá emitir um processo via SEI ao Colegiado de Graduação e o 78 

Colegiado enviará para deliberação das instâncias superiores da UnB. 1.9.1. A servidora Rivany 79 

Bernardes acrescentou que a Área Administrativa do IG também está se preparando para o retorno das 80 

atividades presenciais. Será concomitante ao retorno das atividades acadêmicas. Entretanto o IG já vem 81 

se preparando para o retorno presencial. Recentemente foi liberada Ata de Registro de Preços contendo 82 

itens proteção tais como: totens para álcool gel, luvas, álcool em gel, máscaras de proteção e etc. O 83 

procedimento para a compra foi autorizado pela direção do IG. 1.10. Prof. Elder Yokoyama informou 84 

que a Coordenação de Graduação enviou ao Decanato de Graduação/DEG e ao Comitê Gestor do Plano 85 

de Contingência da Covid19/COES, solicitação de envio de protocolo para atividades de campo 86 

(externas à UnB) caso as aulas retornem de modo presencial. O objetivo é que o IG consiga fazer o 87 

planejamento e gestão do orçamento e da frota para essas atividades. 2. Relatório parcial de Estágio 88 

Probatório. 2.1. Uidemar Morais Barral SEI: 23106.071337/2019-37. O Prof. José Eloi leu o parecer 89 

de deferimento emitido pela comissão formada pelos docentes: Luciano Soares da Cunha, Gustavo 90 

Macedo de Mello Baptista e Rejane Ennes Cicerelli. Após discussão, o parecer foi aprovado por 91 

unanimidade. 2.2 Wolf Uwe Reimold. SEI: 23106.050375/2018-75. O Prof. José Eloi leu o parecer de 92 

deferimento emitido pela comissão formada pelos docentes: Nilson Francisquini Botelho, César 93 

Fonseca Ferreira Filho e Adriana Maria Coimbra Horbe. Houve questionamento sobre a carga horária 94 

na graduação. O vice-diretor do IG, prof. Welitom Rodrigues, esclareceu que o docente está com a 95 

carga mínima para as aulas de graduação. Foi decidido pelos membros do Conselho que os pareceres 96 

referentes a estágio probatório devem ser embasados pela Resolução 02/2011 e 02/2015, além disso, a 97 

comissão que analisa esse processo deverá verificar se a documentação enviada pelo docente está 98 

completa. Após discussão, o parecer foi aprovado com uma abstenção. 3. Projeto “Prestação de 99 

Serviços Tecnológicos dos Laboratórios de Propriedades Físicas das Rochas e Afins 100 
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(Laboratórios de Laminação e de Microssonda Eletrônica) – SEI: 23106.122574/2020-15. Os 101 

laboratórios constituintes deste projeto obtêm informações a partir de técnicas não destrutivas de rochas 102 

e outros materiais como: porosidade, permeabilidade, densidade, radiação gama, informações textuais, 103 

análises químicas em superfícies sólidas microscópicas, análises químicas a partir de imagens 104 

composicionais e eletrônicas. Além de confeccionar lâminas delgadas, seção polidas e plugues. A Profa. 105 

Rejane Ennes leu o parecer de deferimento emitido por ela mesma. Após ampla discussão, o parecer 106 

foi aprovado por unanimidade. 4. Projeto de Extensão: Mostra Permanente de Sismologia. O Prof. 107 

João Willy, Coordenador de Extensão, informou que refere-se a um projeto aprovado ad referendum. 108 

Trata-se de projeto de abrangência nacional e de ação continuada. Seu público estimado é de 109 

aproximadamente três mil pessoas que poderão visitar presencialmente ou virtualmente a exposição do 110 

Observatório Sismológico do IG. O projeto está sob a coordenação do Prof. George Sand Leão Araújo 111 

de França, conta com o apoio dos docentes: Marcelo Peres Rocha; Giuliano Sant’Anna Marotta, Mônica 112 

Giannoccaro Von Huelsen. O projeto também conta com a participação de servidores e estudantes e 113 

precisou da aprovação da Faculdade de Planaltina/FUP por contar com a participação de uma docente 114 

com lotação naquele Campus. Após discussão, a decisão de deferimento apresentada pelo Coordenador 115 

de Extensão foi referendada por unanimidade. 5. Projeto de Extensão: Inovação, pesquisa e 116 

assistência à saúde em tempos de pandemia. O Prof. João Willy, Coordenador de Extensão informou 117 

que refere-se a um projeto aprovado ad referendum. Trata-se de projeto organizado e proposto pela 118 

Faculdade de Planaltina. Ocorreu ao longo de uma semana durante o mês de novembro/2020 de forma 119 

virtual e foi intitulado. XIX Jornada Científica do HUB/UnB. É uma ação auto financiada e coordenada 120 

pela Profa. Tatiana Carla da Faculdade de Medicina/UnB. De abrangência internacional, contou com a 121 

estimativa de um público de vinte mil pessoas envolvendo docentes e discentes da UnB, servidores do 122 

Governo e público externo em geral. Esse projeto precisou ser analisado pelo IG, porque a docente 123 

Adalene Moreira/IG (atual Decana de Pós-graduação da UnB) foi uma das palestrantes nesse evento. 124 

Após discussão, a decisão de deferimento apresentada pelo Coordenador de Extensão foi referendada 125 

por unanimidade. 6. Outros Assuntos. Não houve. Assim, nada mais havendo a tratar, a reunião foi 126 

encerrada às nove horas e cinquenta e quatro minutos, tendo eu, Cleriane dos Santos Matias Borges, 127 

lavrado a presente ata, que, depois de lida e aprovada por maioria dos conselheiros, será subscrita pelo 128 

presidente desta reunião do Conselho do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília. Brasília, 129 

sete de dezembro de dois mil e vinte. 130 
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