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1. Aos vinte dias do mês de março de dois mil e dezessete realizou-se, na Sala de 9 

Reuniões do Instituto de Geociências, a trecentésima décima sétima reunião do 10 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geologia, com a presença dos 11 

seguintes membros: Profª. Adalene Moreira Silva - Coordenadora do Programa de 12 

Pós-Graduação em Geologia; Prof. Nilson Francisquini Botelho– Representante da 13 

área de Mineralogia e Petrologia; Prof. Claudinei Gouveia de Oliveira - 14 

Representante da área de Prospecção e Geologia Econômica; Prof. Dermeval 15 

Aparecido do Carmo – Representante da área de Bioestratigrafia e Paleoecologia; 16 

Profs. Elton Luiz Dantas e Natália Hauser – Representantes da área de Geologia 17 

Regional; Profª Adriana Maria Coimbra Horbe - Representante da área de 18 

Geoquímica; e o discente Ítalo Lopes de Oliveira - Representante dos discentes da 19 

Pós-graduação em Geologia. Ausências justificadas: Prof. Jérémie Garnier - 20 

Representante da área de Geoquímica; Prof. Rodrigo Miloni Santucci – 21 

Representante da área de Bioestratigrafia e Paleoecologia; Prof. César Fonseca 22 

Ferreira Filho - Representante da área de Prospecção e Geologia Econômica e 23 

Prof. Maria Emília S. Della Giustina - Representante da área de Mineralogia e 24 

Petrologia. A reunião teve início às oito horas e trinta e oito minutos, presidida pela 25 

Professora Adalene Moreira Silva, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 26 

em Geologia do Instituto de Geociências, com a seguinte pauta: 1) Informes da 27 

Coordenação do Programa: a) Prof.ª Adalene Moreira Silva informou sobre o 28 

quadro geral da Plataforma Sucupira, onde apresentou alguns dados e informou 29 

sobre a construção do Quadrienal. O primeiro ano foi elaborado pelo Professor 30 

Nilson. F. Botelho, os nos anos 2014 e 2015 pelo Professor Valmir. S. Souza e o 31 

ano de 2016 pela professora citada e que ficou responsável pela revisão de erros 32 

de cruzamentos de dados mapeados posteriormente. Apresentou-se alguns 33 

indicadores de 2016, ilustrando o item publicação em periódicos que foi criticado no 34 

relatório anterior. Aproveitou-se a oportunidade para comparar os resultados com 35 

de todos os programas de Geologia com notas 5,6 e 7. O PPGG-IG encontra-se, 36 

segundo os dados disponíveis e considerando o item periódicos, somente atrás da 37 

UFGRS. No entanto, a coordenadora salientou que ainda é necessário analisar os 38 

indicadores em termos de produção vinculada e trabalhos de conclusão com maior 39 

profundidade. Na reunião ampliada como todos os docentes credenciados, a ser 40 

agendada, ela informou que terá condições de apresentar indicadores mais 41 

robustos. Informou ainda que o DPG-Decanato de Pós-graduação irá adquirir um 42 

software para extração de indicadores mais precisos. Salientou que no próximo 43 

Quadriênio alguns pontos serão reformulados, principalmente nas linhas de 44 

pesquisa da área de concentração em Geologia Regional. Algumas das linhas 45 

possuem maior aderência com a área de Bioestratigrafia e Paleoecologia e não 46 

puderam ser modificadas em função da construção global. Outro ponto importante 47 

é que os pesquisadores deverão informar a coordenação sobre projetos aprovados 48 

e enviar os dados dos participantes conforme solicitado na plataforma Sucupira e 49 

também de trabalhos ou produções técnicas relevantes. Deverão solicitar o 50 

cadastramento na plataforma de pesquisadores chaves para coordenação. Ela irá 51 

informa esta diretriz para todos os professores e colaboradores do programa na 52 



reunião ampliada. O intuito é que a plataforma seja cada vez mais solidificada com 53 

a participação de todos; b) A Coordenação do Programa informou  sobre a reunião 54 

realizada em 15/3/2017 pelo DPG e convidados (SAA, PGU, dentre outros) com 55 

todos as coordenações dos programas da UnB e destacou os seguintes pontos: a) 56 

a Pró-reitora, Professora Helena Shimizu, pediu que cada programa indique um 57 

pesquisador ou uma pesquisadora para ser homenageado (a) dentro das 58 

comemorações dos    55 anos da UnB, um pesquisador que tenha inspirado ou 59 

inspire o grupo da área de conhecimento; (b) Convidou a todos e todas para Aula 60 

Inaugural da Pós-graduação cujo tema versa sobre uma conversa sobre ética em 61 

pesquisa. Ou seja, sobre boas práticas em pesquisa. Ela apontou os maiores 62 

desafios sobre a Avaliação quadrienal – Sucupira e sobre os editais da FAP-DF; (c) 63 

Todos os programas deverão elaborar os novos regimentos baseados na resolução 64 

CEPE 217/2016, apesar das modificações que serão efetuadas (pequenos ajustes) 65 

com auxílio da PGU-UnB. Professora Adalene M. Silva informou que a Comissão 66 

de Pós-graduação do IG irá trabalhar na primeira versão, a exemplo dos outros 67 

institutos, e que depois o mesmo será avaliado em uma reunião ampliada com 68 

todos os docentes credenciados. A previsão é apresentar a primeira versão até 69 

06/2017 para, posteriormente, ser enviado para análise do DPG com auxílio da 70 

PGU;  (d) A Diretoria de Pós-graduação (DIRPG) sob o comando do Professor 71 

Cláudio Mennezzi informou que todos os programas deverão cumprir o calendário 72 

acadêmico e deverão se atentar para os números de créditos em disciplinas, 73 

desligamento de discentes que estão fora de prazo. Destacou ainda que será 74 

implementada a “Matrícula Web” na Pós-graduação. Pediu atenção aos tramites 75 

internos e que os mesmos deverão respeitar as deliberações em comissões e/ou 76 

colegiados. Destacou que vários programas têm problemas com seus docentes 77 

credenciados e têm recebido pedidos de bancas de docentes que não estão 78 

cadastrados ou credenciados via ad referendum. Informou sobre os problemas de 79 

repasses da FAP-DF (Editais 06 e 07 de 2015) e que, caso não concretizados, só 80 

haveriam recursos pagamento de mais dois meses de bolsa de doutorado e 81 

ausência imediata para pagamento dos bolsistas de mestrado. Destacou os editais 82 

01/2017 -  Apoio à participação em eventos, cursos de curta duração e visitas 83 

técnicas de natureza científica, tecnológica e de inovação; o 02/2017 - Apoio à 84 

promoção, realização e organização de eventos científicos, tecnológicos e de 85 

inovação e o 04/2017 - Seleção Pública de Propostas de Pesquisa Científica, 86 

Tecnológica e Inovação - Demanda Espontânea. Informou ainda que o 87 

DIRGP/DPG está trabalhando junto a FINATEC para divulgação dos novos editais. 88 

A análise será temporal e informada oportunamente e não até os recursos terem 89 

sido alocados e com foco no mérito das propostas e do nível dos eventos; c) A 90 

Professora Adalene M. Silva apresentou o cenário das bolsas de mestrado e 91 

doutorado (CAPES, CNPq e FAP-DF), bem como um quadro dos alunos 92 

contemplados até o momento. Apresentou ainda um cenário da nova alocação 93 

para mestrado considerando os discentes que entraram no programa pré e pós-94 

resolução de novembro/2016 (Resolução que estabelece normas e define critérios 95 

para a concessão e manutenção de bolsas de mestrado e de doutorado no âmbito 96 

do Programa de Pós-graduação em Geologia- PPGG). Concluiu que o cenário para 97 

o mestrado é confortável no momento, mas o doutorado apresenta um déficit de 11 98 

bolsas excluindo os dois bolsistas FAP-DF e que caso tenham problemas de 99 

descontinuidade, eles deverão ser contemplados. Informou ainda que solicitou ao 100 

DPG novas bolsas de doutorado e o programa foi contemplado em janeiro com 101 

duas bolsas de doutorado do PROAP; d) Professora Adalene M. Silva apresentou 102 

um quadro com os recursos enviados pela CAPES através do Processo 103 

23038.006799/2016-91, até aquele momento, onde foram recebidos R$ 104 



126.147,77 de custeio incluindo os recursos dos bolsistas do PNPD e que já foram 105 

aplicados no programa R$ 43.177,61 resultando em saldo não atualizado de R$ 106 

82.970,16. O saldo será atualizado quando do lançamento dos itens despendidos 107 

para as bancas planejadas dentro do programa e despesas adicionais. Em termos 108 

de capital o programa recebeu R$ 46.987,39 e os recursos serão aplicados nas 109 

demandas de pesquisa a serem apresentadas pelas áreas e demandas da 110 

secretaria e da coordenação. Uma comissão composta pelos Professores Adalene 111 

Moreira Silva (Presidente), Cesar Fonseca F. Filho e Nilson F. Botelho foi 112 

designada para elaborar uma sugestão de gastos/diretrizes. Até o momento, a 113 

coordenação baseada em cálculos e demandas do dia a dia tem efetuado o 114 

pagamento das demandas para cursos, bancas, problemas como lâmpadas para 115 

projetor e ar condicionado e que afetavam o programa. Estabeleceu um teto médio 116 

de R$1.600,00/docente credenciado para trabalhos de campo ou analises para 117 

dissertações ou traduções até a reunião da comissão. Como os novos recursos de 118 

2017, será apresentado o novo cenário. Ao todo o PPGG-IG recebeu, até o 119 

momento, R$173.135,16 incluindo os recursos do PNPD/PPGG-IG. A política de 120 

gastos proposta pela coordenação, a ser divulgada após a análise da comissão é a 121 

aplicação 40-50% dos recursos para garantia das defesas e cursos/atividades do 122 

programa e de aproximadamente 50% para aplicação no custeio das pesquisas da 123 

pós-graduação. Propõe ainda um incentivo   aos novos docentes e que aos que 124 

ainda não são pesquisadores do CNPq e que não coordenem projetos de 125 

pesquisa. Para os recursos de capital, a coordenadora propõe a aplicação de 80% 126 

dos recursos em propostas a serem apresentadas por pesquisadores de acordos 127 

com suas linhas de pesquisa e que tenham impacto comum. O montante de 20% 128 

seria utilizado em demandas do programa/secretaria. Ressaltou ao final que a 129 

prestação de contas não estava atualizada e o montante de custeio era menor; e) 130 

Pediu a atenção para a item “formulários” dentro  aba da pós-graduação no 131 

www.igd.unb.br e que contém instruções importantes para discentes e docentes, 132 

pois  ainda não  se criou o hábito de consulta-los e utiliza-los quando necessário e 133 

isto tem aumentando a demanda de pedidos que podem ser resolvidos facilmente; 134 

f) Ressaltou a que a pauta devem ser encaminhadas para a secretaria, com 135 

anuência da coordenação, para as reuniões e que ela se encerra toda quarta-feira, 136 

à tarde, antes da reunião programada e que as datas podem ser checadas dentro 137 

do calendário enviado pela direção. Mudanças serão informadas previamente pela 138 

coordenação através da secretaria. Não deverão ser enviadas solicitações extra 139 

pauta, via e-mail, para todo colegiado, pois esta responsabilidade é da 140 

coordenação. Propostas de mudanças no regimento, sugestões de mudança, 141 

deverão ser enviadas com no mínimo quinze dias de antecedência, pois em sua 142 

maioria dependem de um parecerista.  A coordenadora solicitou celeridade na 143 

análise dos projetos e lembra que esta é uma das atribuições do colegiado. Os 144 

projetos estão sendo enviados via SEI e que a carga para docente tem sido 145 

baseada na expertise e na área de concentração, linha de pesquisa, evitando-se 146 

conflitos de interesse tais como professores que participem do mesmo projeto ou 147 

da sua construção. Isto implica, que alguns momentos, um docente poderá receber 148 

um número maior que outro e que tem se procurado manter o equilíbrio na 149 

distribuição. Outro problema é a recusa de alguns docentes do colegiado ou 150 

credenciados em dar parecer ou entrega-los em tempo hábil para se colocar em 151 

pauta. Portanto, quando necessário será solicitado o parecer de docentes do  IG 152 

que não façam parte do PPGG-IG; g) E-mails do PPGG-IG – o PPGG-IG tem 153 

enfrentado algumas dificuldades nos tramites diários, principalmente na divulgação, 154 

pois há limite para envio de mensagens. Tanta a coordenação e a secretaria 155 

tiveram o e-mail bloqueado pelo excesso de envio de mensagens por cinco dias. O 156 

http://www.igd.unb.br/


procedimento anti-spam é automático e não se conseguiu uma mudança via CPD. 157 

Informou que infelizmente a secretaria enfrenta dificuldades para divulgar todas as 158 

atividades, de forma célere como gostaria, incluindo defesas, devido a esta 159 

limitação do sistema; h) A coordenadora convidou todo o colegiado para a palestra 160 

do Dr. Charles Thorman (U.S. Geological Survey, Geologist Emeritus, Denver, 161 

Colorado), em 23/3/2017 às 16h no Auditório do Instituto de Geociências. 162 

Título: METAMORPHIC MINERAL ASSEMBLAGE P-T CONDITIONS VS. FIELD 163 

MAPPING P-T CONDITIONS:  A FIELD/LAB PROBLEM TO BE RESOLVED;  i) 164 

Professora Adriana Horbe questionou sobre a importância da internacionalização 165 

do Programa; j) Professor Dermeval informou sobre a importância de pressionar a 166 

CAPES; 2) Apreciação da Ata 316ª reunião do CPPGG: aprovada com 167 

considerações.   3) Homologação dos Relatórios de defesa de tese de 168 

doutorado dos discentes Ana Virginia Alves de Santana, Daniel Ferreira Araújo e 169 

Lauro Cézar Montefalco de Lira Santos: aprovados por unanimidade. 4) 170 

Homologação dos Relatórios de defesa de dissertação dos discentes Ciro 171 

costa Vieira, Leonardo Santa Reyes, Lilia Dias Sabaraense, Francisco Edson 172 

Bezerra Neto, Eduardo Teixeira Mansur e Stephanie Karen Ward Maia: aprovados 173 

por unanimidade. 5) O Colegiado aprovou por unanimidade após leitura do 174 

parecer às solicitações de prorrogação de prazo de defesa de doutorado dos 175 

discentes Ana Paula Justo e Gustavo Campos Marques; 5) Foram aprovadas 176 

as bancas examinadoras dos doutorandos: Federico Alberto Cuadros Jiménz 177 

- Profs. Nilson Francisquini Botelho (Orientador), Claudio de Morrison Valeriano 178 

(UERJ), Antônio Carlos Pedrosa Soares (UFMG), Maria Emília Schuttesky Della 179 

Giustina (UnB), Claudinei Gouveia de Oliveira (UnB), (Suplentes externos: Profs. 180 

Johildo Barbosa (UFBa), Simone Cerqueira (UFBa), Valdeci Sanazzi (USP); 181 

Suplentes internos: Marcio Pimentel, Natalia Hauser e Valmir Souza); Gustavo 182 

Campos Marques – Profs. Claudinei Gouveia de Oliveira (Orientador); Prof. 183 

Caetano Juliani (USP), Prof. Roberto Xavier (Unicamp); Profa. Márcia A. Moura 184 

(UnB) e Prof. Nilson F. Botelho (UnB). Suplentes: Prof. Adalene Moreira Silva 185 

(UnB), Prof. Valmir. Souza (UnB), Prof. Lena Monteiro (USP) e Prof. Carlos 186 

Eduardo de Mesquita Barros (UFPR). 6) Homologação do Exame de 187 

Qualificação do doutorando Haroldo Monteiro Lima: aprovado por 188 

unanimidade. 7) Parecer sobre os projetos definitivos dos mestrandos: Letícia 189 

Martins, Ramon Matos Arouca Júnior; Matheus Denezine; Victor Botelho 190 

Perez Garcia, Claúdia Tharis Augustia,  Frederico Ricardo Ferreira Rodrigues 191 

de Oliveira e Sousa e Guilherme Miranda Caixeta: O Colegiado foi unânime a 192 

favor do parecer. 8) Parecer sobre alteração do pré-projeto de doutorado de 193 

Eduardo Abrahão Filho: aprovado por unanimidade. 9) O Colegiado aprovou 194 

por unanimidade após leitura do parecer a solicitação como co-orientador o 195 

Prof. Jaime Scandolara em favor da discente Giulia Trivelli. 10) Aprovação do 196 

credenciamento do Professor Edinei Koester como co-orientador da 197 

mestranda Letícia Martins; 11) Credenciamento como orientador no Programa 198 

de Pós-graduação em Geologia, mestrado e doutorado, em favor do 199 

Professor Luís Gustavo Ferreira Viegas: aprovado por unanimidade. No entanto, 200 

o Colegiado do Programa recomenda que o Professor Luís Gustavo oriente duas 201 

dissertações de mestrado antes de orientar uma tese de doutorado. 12) Aprovado 202 

pelo Colegiado a mudança de tema de plano de pesquisa da discente Giulia 203 

Guimarães Barbosa Trivelli. 13) Prorrogação de prazo de defesa para 204 

mestrado de Judiron Santos Santiago: O Colegiado foi unânime a favor do 205 

parecer. 14) Referendado: Banca examinadora de mestrado dos discentes Daniel 206 

Richard Pereira de Oliveira e Caio Gurgel de Medeiros; Aproveitamento de estudos 207 

da discente Juliana Rezende de Oliveira; Solicitação de renovação como 208 



pesquisador colaborador de Luís Henrique Mancini; Banca examinadora de 209 

doutorado do discente Lauro Cézar Montefalco de Lira Santos; Prorrogação de 210 

prazo para defesa de mestrado das discentes Mara Letícia Torres da Silva e Joyce 211 

Celerino de Carvalho. 15) Outros assuntos:  a) Aprovação das bancas 212 

examinadoras do exame de qualificação dos alunos: Marcelo Ferreira - Profs. 213 

Elton Luiz Dantas (Orientador), Carlos José Souza de Alvarenga, Valmir da Silva 214 

Souza, Lucieth Cruz Vieira, Natália Hauser, (Suplentes: Profs.  Claudinei Gouveia 215 

de Oliveira, Nilson Francisquini Botelho, Carlos Emanoel de Souza Cruz); Talita 216 

Gentil: Profs. Natália Hauser (Presidente), Valmir da Silva Souza, Elton Luiz 217 

Dantas, Carlos José Souza de Alvarenga, Lucieth Cruz Vieira, (Suplentes: Márcio 218 

Martins Pimentel  e  Carlos Emanoel de Souza Cruz); 219 

Henrique Zimmermann Tomassi: Profs. Rodrigo Miloni Santucci (Orientador), 220 

Carlos Jose Souza de Alvarenga, Dermeval Aparecido do Carmo, 221 

Edi Mendes Guimarães, Ricardo Lourenço Pinto, (Suplentes: 222 

Detlef Hans Gert Walde, José Elói Guimarães Campos; 223 

Marcos Vitor Dumont Júnior: Profs. Rodrigo Miloni Santucci (Orientador), 224 

Antônio Sebben (IB), Dermeval Aparecido do Carmo, 225 

Dulce Maria Sucena da Rocha  (Faculdade UnB Planltina, Ricardo Lourenço Pinto, 226 

(Suplentes: Detlef Hans Gert Walde, Renato José Rodrigues Malcher Lopes (IB). 227 

C) Renovação do Colegiado de Pós-graduação: Professora Adalene M. Silva 228 

informou que alguns membros do Colegiado estão com seus mandatos vencidos e 229 

da necessidade de renovação. Ela apresentou o quadro com os discentes divididos 230 

por área de concentração de acordo com a especificidade principal. Professora 231 

Adalene M. Silva mostrou um quadro com os mandatos dos docentes e destacou 232 

os que possuem mandato até 2018, a saber: Professora Adalene Moreira Silva – 233 

Coordenação do Programa até abril de 2018; Professores Claudinei G. de Oliveira, 234 

Elton L. Dantas até fevereiro de 2018; Professora Adriana Horbe até abril de 2018 235 

e o Discente Ítalo Lopes de Oliveira até 30/08/17. O colegiado aprovou o rito para 236 

renovação do Colegiado de Pós-graduação em Geologia (PPGG-IG) em 237 

consonância com o   Art. 23.  do Regimento Interno do Instituto de  Geociências 238 

“Cada Programa de Pós-Graduação terá um Colegiado do Programa de Pós-239 

Graduação/CPPG, constituído pelo Coordenador do Programa, como presidente, 240 

por professores do Quadro de Pessoal Permanente do IG credenciados como 241 

orientadores do Programa, eleitos por seus pares, respeitada a diversidade das 242 

áreas de concentração, e pela respectiva representação discente, nos termos de 243 

Resolução específica do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.” Ficou 244 

alinhado que cada área de concentração do PPGG-IG irá eleger os representantes 245 

através da manifestação a ser organizada pela coordenação, via e-mail, e que 246 

todos os docentes credenciados poderão votar dentro das áreas especificas. No 247 

entanto, docentes aposentados podem votar, mas não poderão se candidatar como 248 

representantes. Destaca-se a seguir os docentes por área de concentração: 249 

Bioestratigrafia e Paleocologia – Professores Dermeval Aparecido do Carmo, 250 

Detlef Hans Walde, Ricardo Miloni Santucci; Prospecção e Geologia Econômica 251 

– Professores Adalene Moreira Silva, Claudinei Gouveia de Oliveira, César 252 

Fonseca Ferreira Filho e Valmir de Souza e Silva;  Geoquímica - Professores 253 

Adriana Maria Coimbra Horbe, Geraldo Resende Boaventura, Jeremie Garnier, 254 

Roberto Ventura Santos Lucieth Cruz Vieira e Martino Giorgino; Geologia 255 

Regional - Professores Catarina Labouré Benfica Toledo, Carlos José Souza de 256 

Alvarenga, Elton L. Dantas; Farid Chemale Jr.; George Sand; José Eloi Guimarães 257 

Campos; Márcio Martins Pimentel; Natalia Hauser, Reinhardt Adolfo Fuck e 258 

Roberta Mary Vidotti; Mineralogia e Petrologia - Professores Nilson Francisquini 259 

Botelho, Márcia Abrahão Moura, José Afonso Brod, Edi Guimarães, Maria Emília 260 



Schutesky Della Giustina, Paola Barbosa, Luís Gustavo Viegas. Nada mais 261 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada as doze e vinte e oito minutos, tendo eu, 262 

Eldna Dias Cardoso Pinheiro, secretariado a reunião e lavrado a presente ata, que 263 

depois de lida e aprovada, será subscrita pelo Presidente do Colegiado do 264 

Programa de Pós-Graduação em Geologia. Brasília, 20 de março de 2017. 265 

 266 
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Coordenadora de Pós-Graduação em Geologia 271 


