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ATA DA 300ª – TRICENTÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DO INSTITUTO DE 1 

GEOCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, por meio de videoconferência (Teams), 2 

realizada no dia treze de setembro de dois mil e vinte e um, com início às oito horas e seis minutos, com a 3 

presença dos conselheiros: Prof. José Eloi Guimarães Campos - Diretor do Instituto de Geociências, Prof. 4 

Welitom Rodrigues Borges - Vice-Diretor do Instituto de Geociências; Prof. João Willy Correa Rosa - 5 

Coordenador de Extensão, Prof. Ricardo Lourenço Pinto - Coordenador do Curso de Graduação em 6 

Geologia; Prof. Elder Yokoyama - Coordenador do Curso de Graduação em Geofísica; Profº. Edilson de 7 

Souza Bias - Coordenador do Curso de Graduação em Ciências Ambientais, Profª Roberta Mary Vidotti - 8 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geologia; Profª. Mônica Giannoccaro Von Huelsen - 9 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geociências Aplicadas; Prof. Marcelo Peres Rocha - 10 

Chefe do Observatório Sismológico, Profª. Paola Ferreira Barbosa - Chefe do Museu do Instituto de 11 

Geociências; Prof. Edilson de Sousa Bias - Membro Titular da Câmara de Carreira Docente e os 12 

Representantes docentes: Profª Rejane Ennes Cicerelli; Prof. Federico Alberto Cuadros Jiménez; Prof. 13 

George Sand Leão A. de França, Prof. Gustavo Macedo de Mello Baptista e Profª Natalia Hauser, 14 

Representante da Câmara de Gestão de Pessoas/CGP: Rivany Borges Beú Bernardes, Representante dos 15 

Servidores: Cleriane dos Santos Matias Borges e a Representante dos alunos de Graduação: Suellen 16 

Melquiades Campos. Ausências: Representante docente: Profª Catarina Labouré Bemfica Toledo e 17 

Representante dos estudantes de Pós-Graduação: Tiago Felipe Arruda Maia. Aberta a sessão, o Prof. José 18 

Eloi Guimarães Campos, procedeu aos seguintes itens: Informes. 1.1 O Prof. José Eloi deu informe sobre 19 

os concursos em andamento na área de Mineralogia, Metalogenia e Petrologia (Inscrição: 19/07/2021 a 20 

20/08/2021) e de Topografia (Inscrição: 26/07/2021 a 27/08/2021). De acordo com os editais, no presente 21 

momento se aguarda a divulgação da relação definitiva dos candidatos inscritos: a partir de 15/09/2021 para 22 

Mineralogia e a partir de 13/10/2021 para Topografia. Após divulgação será necessário realizar reunião do 23 

Conselho do IG para definir os nomes dos membros da banca de avaliação dos certames. 1.2 A Profª 24 

Roberta Mary Vidotti informou que tomou posse, em 09/09/2021, como presidente da Sociedade Brasileira 25 

de Geofísica/SBGf. A solenidade foi registrada na 43ª Assembleia Geral Ordinária da SBGf. 1.3 A 26 

servidora Rivany Bernardes informou que a Profª Denise Imbroisi, Decana do Decanato de Planejamento, 27 

Orçamento e Avaliação Institucional/DPO enviou, no mês de agosto desse ano, o Projeto de Lei 28 

Orçamentária Anual/PLOA para o exercício de 2022. O documento foi enviado com previsão de aumento 29 

de orçamento referente ao exercício de 2021. Entretanto, se comparado aos exercícios anteriores, o valor do 30 

orçamento previsto para o próximo ano ainda é baixo. Nesse sentido, os Reitores das Universidades 31 

Federais estão atuando para que os valores sejam, pelo menos, equiparados aos valores dos exercícios 32 

anteriores. 1.4 A Profª Roberta Mary Vidotti informou que o Prof. Valmir da Silva Souza, representante do 33 

IG na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação/CPP, comunicou que foi formada comissão para ampliar a 34 

representatividade naquela Câmara, com a possibilidade de ter mais de um representante por unidade 35 

acadêmica. Atualmente só existe um representante de cada Unidade Acadêmica, mas em algumas dessas 36 

Unidades existem até cinco Programas de Pós-Graduação com apenas um representante. 1.5 O Profº Elder 37 

Yokoyama informou que ele é o representante da Câmara de Ensino de Graduação/CEG na Câmara de 38 

Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos/CAPRO. O Prof. Elder se colocou à disposição 39 

para auxiliar os docentes na instrução processual de projetos. 1.6 O Prof. George Sand informou que a 40 

Semana de Geociências acontecerá nas próximas semanas. Dentro dessa semana ocorrerá o I Festival de 41 

Geociências e Artes. Haverá apresentação de talentos e palestras nos dias do evento. Deixou o convite 42 

aberto à toda comunidade IG. 1.7 O Profº Marcelo Peres perguntou ao Diretor do IG como está o 43 

andamento para a retomada das aulas presenciais que foram suspensas em decorrência da pandemia causada 44 

pelo COVID-19. O Diretor do IG respondeu que desde julho que não houve decisão a respeito desse assunto 45 

por parte da Administração Superior da Universidade. O Profº Welitom Rodrigues acrescentou que o 46 
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Colegiado de Graduação do IG juntamente com a Comissão de Elaboração de Estratégias para a Retomada 47 

das Atividades presenciais está discutindo estratégias para o retorno dessas atividades. É provável que na 48 

próxima quarta-feira, 15/09/2021, haja reunião com os membros da Comissão para pensar as estratégias de 49 

retomada e a condição dos veículos para as atividades de campo do IG. 1.8 A Profª Roberta Vidotti 50 

informou que tem sido feita atualização de dados na página do Programa de Pós-Graduação em Geologia. A 51 

docente solicitou que seja informada, caso seja identificada alguma inconsistência no site. Esse feedback é 52 

importante porque os programas encontram-se em fase de avaliação. 2. Resolução para a Consulta para 53 

Direção do IG. O Diretor do IG informou que o atual mandato está encerrando e por isso, é necessário 54 

organizar nova eleição. O Ato 17/2017 foi o documento, à época, que constituiu comissão formada pelo 55 

docente Cesar Fonseca Ferreira Filho - representante dos docentes; Sérgio Paulo Ferreira de Brito - 56 

representante dos técnico-administrativos; Bárbara Oliveira de Rezende - representante dos discentes de 57 

graduação e Ítalo Lopes de Oliveira - representante dos discentes de pós-graduação, para, organizar, 58 

acompanhar, apurar e emitir o resultado final do processo eleitoral para diretor e vice-diretor do IG para 59 

quadriênio 2018 a 2022. O Prof. José Eloi sugeriu manter o nome do Presidente e do servidor técnico-60 

administrativo com alteração dos nomes dos representantes discentes. A Profª Roberta Vidotti sugeriu a 61 

mudança do nome do servidor Sérgio Paulo Ferreira Brito. Dessa forma, por votação, os membros elegeram 62 

os seguintes membros para a comissão: Profº César Fonseca Ferreira Filho, como representante docente e 63 

presidente da comissão; servidora Cleriane dos Santos Matias Borges - representante dos técnicos 64 

administrativos; Isabella Conelian Fabron - representante dos discentes de graduação e Yellinson de Moura 65 

Almeida - representante dos discentes de pós-graduação. Após discussão os nomes foram aprovados por 66 

unanimidade. 3. Relatório de Cumprimento de Objeto: "Modelo tridimensional (3D) da litosfera sob a 67 

Bacia do Parnaíba (Brasil): integração de estudos sísmicos e sismológicos”. SEI: 23106.061292/2019-92. 68 

O Prof. Elder Yokoyama emitiu parecer favorável. Informou que se trata de continuidade/desdobramento 69 

dos trabalhos desenvolvidos no projeto de pesquisa "Linha de refração sísmica profunda da Bacia do 70 

Parnaíba" e propôs reunir o conjunto de dados sísmicos e sismológicos coletados e processados pelo 71 

Laboratório de Estudos da Litosfera (LabLitos) da Universidade de Brasília. Os objetivos desse projeto 72 

foram: (i) dar suporte à publicação dos trabalhos em curso sobre a Bacia do Parnaíba (relacionados a um 73 

doutorado e um mestrado em curso, um doutorado e um mestrado defendidos em março/2019) e (ii) reunir o 74 

banco de dados gerado durante o projeto em um artigo de revisão. O Prof. José Eloi acrescentou que o 75 

projeto em questão teve um financiamento no valor de R$ 210.474,81. Após discussão, o parecer foi 76 

aprovado por unanimidade. 4. Outros Assuntos: Não houve. Assim, nada mais havendo a tratar, a reunião 77 

foi encerrada às oito horas e trinta e sete minutos, tendo eu, Cleriane dos Santos Matias Borges, lavrado a 78 

presente ata, que, depois de lida e aprovada pela maioria dos conselheiros, será subscrita pelo presidente 79 

desta reunião do Conselho do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília. Brasília, treze de 80 

setembro de dois mil e vinte e um. 81 
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