
 
ATA DA 145ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS

APLICADAS E GEODINÂMICA

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, com início às 11h30min., realizou-se, no
formato de videoconferência, a centésima quadragésima quinta Reunião Extraordinária do Colegiado do Programa de
Pós-Graduação em Geociências Aplicadas e Geodinâmica do Ins�tuto de Geociências da Universidade de Brasília -
UnB, com a presença dos seguintes professores: Profa. Ta� de Almeida – Coordenadora do Programa de Pós-
graduação em Geociências Aplicadas e Geodinâmica, Profa. Rejane Ennes Cicerelli; Prof. José Eloi Guimarães Campos;
Prof. Giuliano Sant’Anna Maro�a; Prof. Edilson de Souza Bias; Profa. Mônica Giannoccaro Von Huelsen; Prof.
Henrique Llacer Roig e Prof. Gustavo Macedo de Mello Bap�sta. A reunião teve início, sendo presidida pela Profa. Ta�
de Almeida, com a seguinte pauta: 1) Recomposição da Comissão de Avaliação do Edital de Seleção PPGGAG nº
01/2022, para o 1º Sem./2022 – A Prof. Ta� explanou aos presentes a situação da Comissão de Avaliação do
Processo de Seleção do Edital PPGGAG nº 001/2021, que no momento está na fase de Avaliação das Cartas de
Intenção/Recomendação e Currículos, informando que os membros Prof. Lucas Vieira Barros e Prof. José Eduardo
Pereira Soares, abandonaram, à revelia, o Grupo de WhatsApp da Comissão, momento em que a Coordenação do
Programa enviou um e-mail no dia 18/04/2022, solicitando que os mesmos enviassem uma solicitação formal para
deixarem a Comissão, apresentando mo�vos jus�ficados e possível documentação comprovatória, porém não houve
retorno dos referidos professores. Salientou ainda, que todos os membros que aceitaram fazer parte da Comissão
foram consultados individualmente pela Profa. Rejane Ennes Cicerelli e Profa. Mônica, e concordaram com a tarefa,
antes dos nomes serem aprovados pelo Colegiado do Programa, na 143ª Reunião, no dia 14/03/2022. Aberta a
oportunidade para exposição, dos presentes, o Prof. José Eloi frisou a importância da responsabilidade,
comprome�mento e obrigações dos professores credenciados com o nosso Programa de Pós-graduação em
Geociências, e a necessidade de deixar claro que, caso os credenciados não executem o que é esperado de cada
membro do Programa, será preciso excluí-lo do grupo, pois há um obje�vo maior que é manter ou aumentar a nota
do Programa junto à CAPES, mesmo se for preciso re�rar alguns que não contribuem do Programa. O Prof. Gustavo
salientou que faz parte de um outro Programa de Pós-graduação que efe�vamente tem nota maior junto à CAPES, e
o referido Programa só conseguiu aumentar sua nota a par�r do momento em que se reuniu para fazer essa
“limpeza”, no grupo, excluindo alguns professores que não estavam contribuindo com a Equipe, mesmo agindo
contra o pensamento de alguns, vendo que essa é a oportunidade do PPGGAG realizar algo semelhante para alcançar
o obje�vo de melhorar o Programa. O Prof. Henrique Roig destacou a importância de fazer essa reformulação, e criar
meios para que não haja a divisão da produção de cada docente no Programa. Externou também, a sua convicção de
que há a necessidade de haver uma sanção para os professores que abandonaram a Comissão de Avaliação sem
nenhuma sa�sfação. A Profa. Ta� ressaltou a importância de realizar uma Reunião Extraordinária para a
apresentação dos levantamentos e resultados compilados pela Comissão de Planejamento, cons�tuída ainda na
Coordenação passada, para a par�r desse documento, realizarmos essa “Reformulação” no Programa, bem como a
apresentação do Panorama da CAPES, referente ao PPGGAG feito pelo Prof. José Eloi. O Prof. Edilson Bias realçou a
importância de se criar parâmetros para a permanência dos docentes no Programa e montar um Plano de Ação. O
Prof. Giuliano evidenciou a necessidade de realizar uma “filtragem” nas Resoluções e Regras do Programa, para
destacar o que funciona. A Profa. Rejane sobressaltou a importância dessa “filtragem”, e ajustar os parâmetros e
requisitos de credenciamento. Após explanações dos presentes, a Profa. Ta� apresentou os nomes dos professores
do Programa, a Área de Concentração: Geo�sica, que se dispuseram a recompor a Comissão de Avaliação do
Processo Sele�vo, ins�tuído pelo Edital PPGGAG nº 001/2022 e os nomes aprovados por unanimidade foram: Profa.
Mônica Giannoccaro Von Huelsen e Profa. Adriana Chatack Carmelo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião às 12h38min, tendo eu, Débora Alexandre Campos, secretariado a reunião e lavrado a presente Ata, que
após lida e aprovada, será subscrita pela Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geociências
Aplicadas e Geodinâmica.

Profa. Ta� de Almeida

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geociências Aplicadas e Geodinâmica

Ins�tuto de Geociências – IG / Universidade de Brasília - UnB

Documento assinado eletronicamente por Ta� de Almeida, Coordenador(a) do Ins�tuto de Geociências, em
11/05/2022, às 09:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016
da Universidade de Brasília.



A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8105321 e o código CRC
D3119E09.

Referência: Processo nº 23106.008899/2022-40 SEI nº 8105321


