
 
ATA DA 147ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS APLICADAS E

GEODINÂMICA

 

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, com início às 8h16min., realizou-se, no
formato de videoconferência, a centésima quadragésima sé�ma 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 – Subcoordenadora do Programa;
Prof. Edilson de Souza Bias; Profa. Adriana Chatack Carmelo; Profa. Mônica Giannoccaro Von Huelsen; Prof. José Eloi
Guimarães Campos; Yellinson de Moura Almeida – Representante dos discentes de Doutorado; Erverlon Bruno da
Paixão Chaves – Representante dos discentes de Mestrado. Ausência Jus�ficada: Prof. Edson Eyji Sano; e Prof.
Giuliano Sant’Anna Maro�a. A reunião teve início, sendo presidida pela Profa. Ta�, com a seguinte pauta e
deliberações: 1) Informes: 1.1) A Profa. Ta� informou que a CAPES já realizou a coleta de informações do nosso
Programa a par�r dos dados que inserimos na Plataforma Sucupira; 1.2) Informou ainda que está aberto um novo
Edital de Edital DPG/UnB Nº 0004/2022 - Programa de Bolsas de Pós-Doutorado no Exterior/FAPDF1.3) Foi divulgada
a nova Resolução CEPE nº 047/2022 de 27/05/2022, que regulamenta a vinculação de Pesquisadores Colaboradores
na UnB; 1.4) A Coordenadora informou ainda, que o art. 41º do novo Regulamento do Programa prevê a aprovação e
uma Resolução Específica que determina as exigências que devem ser cumpridas pelo(a) discente, com o obje�vo de
obter o diploma do doutorado, essa Resolução será elaborada e trazida para a aprovação desse Colegiado. 1.5) A
Profa. Ta� informou ainda, que realizará, provavelmente na segunda semana de início do Semestre 1/2022, um
Evento de Boas Vindas para os discentes, e quando for definida a data será amplamente divulgado. 2) Referendar
aprovação da prorrogação do prazo de defesa da doutoranda Derlayne Flávia Dias Roque – Processo SEI
23106.048168/2022-37 – Aprovado por unanimidade. 3) Referendar aprovação de prorrogação de prazo para
defesa do Doutorando Márcio da Rosa Guimarães Bessa – Processo SEI 23106.047457/2022-19; 4) Apresentação do
Relatório de Planejamento do Programa, Plano de Ações e deliberações: As Coordenadoras do Programa, Profa. Ta�
e Prof. Rejane apresentaram o a Proposta de Aprimoramento da Avaliação da Pós-graduação brasileira para o
quadriênio 2021 a 2024, bem como o Relatório de alguns parâmetros já levantados em relação ao PPGGAG, no qual
o Programa precisa melhorar para as avaliações da CAPES. Após explanação dos presentes, a Coordenadora mostrou
a proposta de ações a serem tomadas pelo Programa a curto prazo, entre elas: a) Uma reunião com todos os
professores que fazem parte do PPGGAG, para o dia 10/06/2022; b) A solicitação de que cada professor(a) elabore e
envie para a Coordenação, um Memorial Descri�vo, com a sua situação como docente no Programa, para ser
entregue até o dia 20/06/2022; c) Discussão no Colegiado do Programa dos pontos posi�vos e nega�vos; d) Proposta
de mudança na permanência dos docentes; e) Estabelecimento de um Plano de Ação de curto, médio e longo prazos;
e f) Proposta de elaboração de Resolução para a entrada de novos docentes no Programa. – Propostas aprovadas.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h22min, 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
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Documento assinado eletronicamente por Ta� de Almeida, Coordenador(a) do Ins�tuto de Geociências, em
28/06/2022, às 09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016
da Universidade de Brasília.
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