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ATA DA 334ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

GEOLOGIA 2 

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezoito realizou-se, na Sala Reuniões do 3 

Instituto de Geociências, a trecentésima trigésima quarta reunião do Colegiado do 4 

Programa de Pós-Graduação em Geologia, com a presença dos seguintes membros: Prof. 5 

Dermeval Aparecido do Carmo – Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 6 

Geologia; Prof. Elton Luiz Dantas - Representante da área de Geologia Regional; Prof. 7 

Nilson Francisquini Botelho e Profª Paola Ferreira Barbosa - Representantes da área de 8 

Mineralogia e Petrologia; Prof. Valmir da Silva Souza - Representante da área de 9 

Prospecção e Geologia Econômica; Prof. Rodrigo Miloni Santucci – Representante da área 10 

de Bioestratigrafia e Paleoecologia e o discente Wendell Fabrício da Silva – Representante 11 

dos discentes da Pós-graduação. Ausência justificada: Prof. Claudinei Gouveia de Oliveira 12 

– Representante da área de Prospecção e Geologia Econômica. Ausentes: Profª Natália 13 

Hauser - Representantes da área de Geologia Regional, Profª. Adriana Maria Coimbra 14 

Horbe e Prof. Roberto Ventura Santos - Representantes da área de Geoquímica. A reunião 15 

teve início às oito horas e quinze minutos e foi presidida pelo Prof. Dermeval Aparecido do 16 

Carmo, com a seguinte pauta: 1) Informes: a) o Prof. Dermeval Aparecido do Carmo 17 

agradeceu a presença de todos. 2) Apreciação das Atas 332ª e 333ª do CPGG: aprovadas 18 

por unanimidade. 3) Aprovação da lista de oferta 2/2018: retirada de pauta. Será 19 

encaminhado por email pela Secretaria aos professores vinculados ao Programa para 20 

apreciação da proposta de lista de oferta para o semestre 2/2018. 4) Homologação dos 21 

Relatórios de defesas dos mestrandos Daniel Martins dos Santos, Ricardo Lima Figueira e 22 

Ana Carolina Rodrigues Miranda: Todos os Relatórios de defesas foram aprovados por 23 

unanimidade ficando condicionado a verificação de submissão do artigo apenas o Relatório 24 

de defesa do discente Ricardo Lima Figueira. 5) Homologação do Relatório do Exame de 25 

Qualificação da doutoranda Estela Leal Chagas do Nascimento: o Colegiado acatou a 26 

homologação do relatório. 6) Aprovação da banca examinadora para Mestrado da discente 27 

Janaína Almeida de Oliveira: a banca será composta pelos professores: Elton Luiz Dantas 28 

- Orientador, Natália Hauser, Fabrício de Andrade Caxito - UFMG e suplentes, Lucieth Cruz 29 

Vieira e Amarildo Salina Ruiz - UFMT. 7) Aprovação dos pareceres quanto ao 30 

aproveitamento de estudos dos discentes Marcel Sena Campos, Joilma Prazeres Santos e 31 

Elainy Socorro Farias Martins: foi retirado de pauta o parecer sobre o aproveitamento de 32 

estudo do discente Marcel Sena Campos para análise pelo coordenador. O colegiado 33 

acatou, por unanimidade, pelo aproveitamento de 20 créditos cursados no Programa de 34 

Pós-graduação em Geologia-UnB para o DINTER para as discentes Joilma Prazeres 35 

Santos e Elainy Socorro Farias Martins, de acordo com os critérios previstos na Resolução 36 

CEPE N° 0080/2017, art. 25, § 1º, e art. 32, §1º. 8) Solicitação de credenciamento de 37 

orientador pleno em favor do Prof. Roberto Ventura Santos: o colegiado acompanhou o 38 

parecer da Prof. Adriana Coimbra Horbe pelo credenciamento em favor do professor, no 39 

entanto, solicitou adequação do parecer emitido para que conste no documento a 40 

pontuação prevista na Resolução nº 001/2016, que estabelece as normas para 41 

credenciamento e permanência de docentes no Programa de Pós-graduação em Geologia. 42 

9) Aprovação do credenciamento de Eduardo Neiva Caetano Botelho de Carvalho e 43 

Marcelo Soares da Silva como Pesquisador Colaborador Júnior: O Coordenador, Professor 44 

Dermeval Aparecido do Carmo leu o parecer emitido pelo Professor Carlos Jorge Abreu, 45 

que indefere as solicitações de credenciamento com base na Resolução do Conselho de 46 

Ensino, Pesquisa e Extensão 171/2006, Artigo 5º, pois no entender do mesmo, esta 47 

modalidade de credenciamento seria aqueles com o título de mestre. O Prof. Valmir da 48 

Silva Souza solicitou que fosse colocado para votação o parecer. Os dois processos de 49 

recredenciamento, respectivamente dos bacharéis em química Eduardo Neiva Caetano 50 
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Botelho de Carvalho e de Marcelo Soares da Silva, considerando a equivalência dos 51 

mesmos, foram votados concomitante, tendo cinco votos contrários ao parecer e duas 52 

abstenções. Em seguida, considerando o entendimento de que segundo a mesma 53 

resolução, esta categoria de vinculo denominada Pesquisador Colaborador Junior pode 54 

alternativamente ser homologada para aqueles casos em que o profissional desenvolve 55 

pesquisa sob supervisão de Professor Doutor da Unidade de Acadêmica, o tema foi 56 

apreciado por longa discussão. Por entender que em ambos casos, os dois bacharéis em 57 

química desenvolvem importantes trabalhos de pesquisa sob supervisão da Profª Lucieth 58 

Vieira Cruz e, portanto de acordo com a Resolução CEPE 171/2006, Artigo 5º, o assunto 59 

foi colocado novamente em votação. Como resultado, houve a aprovação pelo 60 

credenciamento (seis votos favoráveis e uma abstenção). Assim sendo foram homologadas 61 

as duas solicitações de recredenciamento dos dois pesquisadores na categoria 62 

Colaborador Junior. Com esta homologação pelo Colegiado do Programa de Pós-63 

graduação em Geologia, o processo será encaminhado para o Conselho do Instituto de 64 

Geociências. 10) Projeto definitivo de dissertação do mestrando David Silva de Queiroz:  o 65 

colegiado acatou, por unanimidade, o parecer do professor Carlos Emanoel de Souza Cruz 66 

que recomenda a homologação do mesmo. 11) Referendar a mudança das três bolsas de 67 

mestrado para duas de doutorado: aprovado por unanimidade pelo colegiado. 12) Outros 68 

assuntos: a) Solicitação de credenciamento de orientador pleno em favor do Prof. Claudinei 69 

Gouveia de Oliveira: o colegiado acompanhou o parecer da Profª Natalia Hauser pelo 70 

credenciamento em favor do professor. b) Solicitação de aproveitamento dos créditos para 71 

a discente Amanda Figueiredo Granja Dorileo Leite: aprovado pelo colegiado com uma 72 

abstenção, o parecer do Prof. Valmir da Silva Souza pelo aproveitamento dos dez (10) 73 

créditos cursados no Programa de Pós-graduação em Geologia na Universidade Federal 74 

do Mato Grosso. c) o discente Wendell Fabrício da Silva – Representante dos discentes da 75 

Pós-graduação, com intuito de otimizar a utilização das salas e dos armários de pós-76 

graduandos, propôs ao Colegiado a adoção dos seguintes procedimentos: 1. Fazer 77 

contatos com a comunidade dos programas de pós-graduação do IG/UnB informando que 78 

os armários abandonados nas salas de pós-graduandos serão abertos num prazo máximo 79 

de 60 dias, 2. Caso os respectivos responsáveis pelos citados armários não retirem suas 80 

amostras, as mesmas serão descartadas, 3. Recomendar aos professores orientadores que 81 

informem aos seus orientandos que as amostras em estudo devem ser guardadas em locais 82 

a serem determinados pelos mesmos, junto aos laboratórios, litoteca ou até mesmo no 83 

Museu Geociências e, para tal, dependem acertos prévios com os responsáveis por estes 84 

locais. As ações propostas foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, 85 

a reunião foi encerrada pelo presidente às dez horas e nove minutos, tendo eu, Eldna Dias 86 

Cardoso Pinheiro, secretariado a reunião e lavrado a presente ata, que depois de lida e 87 

aprovada, será subscrita pelo Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 88 

Geologia. Brasília, 9 de abril de 2018.  89 

 90 
Prof. Dermeval Aparecido do Carmo 91 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geologia 92 


