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Ao décimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, realizou-se por vídeo 5 

conferência na Plataforma Teams e com gravação de vídeo, a reunião da Comissão de Seleção 6 

do Prêmio Capes de Tese Edital n° 10/2020. Tal Comissão foi instituída pelo Programa de Pós-7 

Graduação em Geociências Aplicadas e Geodinâmica em 07 de maio de 2020, por meio da 8 

Resolução n° 05/2020, composta pelos professores: Rejane Ennes Cicerelli (Presidente), George 9 

Sand L. A. de França, Jeremie Garnier, Edson E. Sano e Mônica G. Von Huelsen. A reunião teve 10 

início às dezoito horas e dez minutos, no qual foram expostas as normas do Edital. Após a 11 

apresentação, verificação e validação da documentação, um candidato foi inscrito, a saber: Diogo 12 

Olivetti. Primeiramente, a comissão realizou análise dos documentos apresentados pelo 13 

candidato e, nesse quesito, verificou-se que foram apresentados todos os documentos solicitados, 14 

conforme convocação interna para a pré-seleção (Apêndice I). Vale ressaltar que tal 15 

documentação segue os requisitos do item 3.2 do Eital n° 10/2020 Prêmio CAPES. A comissão 16 

também observou os critérios de elegibilidade do item 1.4 do Edital supracitado, no qual o 17 

candidato atendeu prontamente todos os requisitos. Em uma análise da tese do candidato, 18 

concluiu-se por unanimidade que todos os critérios de premiação do item 1.5 foram atendidos. 19 

Mais especificamente, o trabalho apresenta originalidade, relevância para o desenvolvimento 20 

científico, tecnológico, cultural e social e caráter inovador, pois envolve processamento de dados 21 

obtidos com RPAs (Aeronaves Remotamente Pilotadas) em ambientes aquáticos, um tema que 22 

vem sendo abordado com frequência pela comunidade científica internacional. A relevância 23 

científica fica ainda evidente com a aprovação de um artigo no periódico Remote Sensing com 24 

Qualis A2, conforme documento anexo. A reunião foi encerrada às dezenove horas e quarenta 25 

minutos tendo eu, Débora Alexandre Campos, secretariado a reunião e lavrado a presente Ata 26 

que, depois de lida e aprovada, será subscrita pela Coordenadora do Colegiado do Programa de 27 

Pós-Graduação em Geociências Aplicadas e Geodinâmica. 28 

 29 

 30 

 31 

Brasília, 18 de maio de 2020. 32 
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Profa. Mônica Giannoccaro Von Huelsen 34 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Geociências Aplicadas e Geodinâmica do 35 

Instituto de Geociências - IG 36 


