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ATA DA 148ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS

APLICADAS E GEODINÂMICA

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, com início às 8h38min., realizou-se, no
formato de videoconferência, a centésima quadragésima oitava Reunião 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; Prof. Giuliano Sant’Anna Maro�a; Prof. Edson
Eyji Sano; Profa. Mônica Giannoccaro Von Huelsen; Prof. José Eloi Guimarães Campos; Prof. Henrique
Llacer Roig; Erverlon Bruno da Paixão Chaves e Yellinson de Moura Almeida – Representantes dos
Discentes de mestrado e doutorado. A reunião teve início, sendo presidida pela Profa. Ta� de Almeida,
com a seguinte pauta e deliberações: 1) Informes: 1.1) A Profa. Ta� comunicou ao Colegiado do
Programa que foi aprovada a resolução que prevê que as a�vidades na UnB devem voltar ao regime
presencial, com exceção de algumas a�vidades, tais como: defesas e processos sele�vos. Com relação às
disciplinas, podem ocorrer a�vidades remotas, mas a maioria das aulas precisa ocorrer de forma
presencial. A coordenadora informa que em julho/2022, será formada uma Comissão na CPP/UnB, para
discu�r o assunto nas instâncias superiores da UnB; 1.2) A coordenadora informou que o Processo
Sele�vo de Bolsistas está em andamento, e recebeu 6 (seis) solicitações, sendo que a Comissão
responsável irá reunir-se hoje para a divulgação do resultado preliminar; 1.3) Foi comunicado ainda que
no dia 22/06/2022 às 17h será realizada uma Live de Boas-Vindas do PPGGAG, para todos, alunos e
docentes; 1.4) A Profa. Ta� e a Profa. Rejane informaram que a Coordenação, até o momento, recebeu
poucas solicitações de recursos PROAP/CAPES, e que há a necessidade de divulgação entre os integrantes
do programa pelos representantes do colegiado; 1.5) A Profa. Ta� informou que solicitou informações aos
docentes do programa de projetos e publicações relacionadas aos discentes e aos docentes em formato
pré-estabelecido (tabela excel) e que deverá ser reme�da até dia 22/06/2022; informou também que
cobrou de cerca de 15 discentes de doutorado o documento que comprova a submissão do ar�go até o
sé�mo semestre, conforme prevê o regulamento; 1.6) A coordenadora informa sobre consultoria
gratuita, disponibilizada pela universidade, para discentes/ docentes que submeterão ao teste de
proficiência em inglês TOEFL – iBT, solicitando que seja divulgado entre os discentes; 2) Apreciação da
Ata 147ª Reunião Extraordinária – Houve a solicitação de correção do Prof. Edilson de Souza Bias, o qual
notou que o nome do Prof. Edson Eyji Sano aparece como presente e ausente ao mesmo tempo, bem
como a solicitação de correção pedida pelo Prof. Giuliano Sant’Anna Maro�a, cuja jus�fica�va de
ausência não aparece no texto. Após as solicitações aceitas a ata foi aprovada por unanimidade. 3)
Solicitação de mudança de Projeto da discente Alice Louzada Costa Carvalhêdo, orientada pela Profa.
Adriana Chatack – Processo SEI 23106.049104/2022-53 – Após explanação do relator, a solicitação foi
aprovada por unanimidade. 4) Subs�tuição de nome (representante discente) na Comissão de Pós-
graduação, re�rada da discente Luiza Mo�a Campello e subs�tuição pela discente Daniele Ingredy
Gomes Silva, em razão de solicitação de Desligamento Voluntário – Após explicações do caso, a
subs�tuição foi aprovada por unanimidade. Foi colocado pelo discente Yellinson de Moura que o
representante do mestrado no Colegiado, discente Erverlon Bruno da Paixão Chaves está sem suplente
ins�tuído. Assim sendo, a Profa. Ta� sugere que seja apresentada a necessidade de um nome a todos os
discentes, e seja trazido um nome na próxima reunião do Colegiado. 5) Discussão sobre as disciplinas do
Programa em cada área de concentração. 6) Avaliação do 1º Seminário de Reestruturação do PPGGAG.
A Profa. Ta� de Almeida solicitou que os itens 5 e 6 fossem analisados em conjunto, sendo aceito por
todos. A Coordenadora informou sobre o acontecimento do 1º Seminário de Reestruturação do PPGGAG
onde es�veram presentes 19 docentes. Após a realização desse seminário, foram solicitados documentos
de todos os integrantes do Programa; além disso, já foram compilados os dados da Plataforma
Sucupira/CAPES e os oriundos da Secretaria de Pós-graduação. Com base nos estudos preliminares dos
dados compilados a Coordenação propôs as seguintes “Linhas de Ação - LA”: LA1) Publicações; LA2)
Linhas de Pesquisa/Projetos; LA3) Disciplinas: LA4) Discentes e Egressos. A par�r do recebimento dos
dados a proposta da Coordenação é dividir o Colegiado em subgrupos conforme a áreas de concentração,
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realizar reuniões para avaliação e dessas reuniões saírem propostas a par�r dos dados gerados, até a
próxima reunião do Colegiado do PPGGAG, no dia 11/07/2022. Após essa fase, será preciso criar uma
Comissão para o preenchimento da Plataforma Sucupira/CAPES, referente ao nosso Programa, deverão
ser criadas ro�nas de acompanhamento dos discentes, uma nova Resolução de credenciamento de
docentes, reformulação do modelo de Processo Sele�vo, e demais outras propostas que possam vir de
cada área de concentração. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h28min, 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 12/07/2022, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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