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ATA DA 150ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS

APLICADAS E GEODINÂMICA

Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, com início às 8h42min., realizou-se, no
Auditório do Ins�tuto de Geociências, de forma presencial, a centésima quinquagésima 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. Rejane
Ennes Cicerelli – Subcoordenadora do Programa; Prof. Edilson de Souza Bias; Prof. Giuliano Sant’Anna
Maro�a; Profa. Mônica Giannoccaro Von Huelsen; Prof. José Eloi Guimarães Campos; Prof. Henrique
Llacer Roig; e Yellinson de Moura Almeida – Representante dos Discentes de doutorado; Ausências:
Profa. Ta� de Almeida; Prof. Edson Eyji Sano; e Erverlon Bruno da Paixão Chaves. A reunião teve início,
sendo presidida pela Profa. Rejane, com a seguinte pauta e deliberações: 1) Informes: 1.1) Recursos
PROAP/CAPES – A Subcoordenadora informou que recebeu poucas solicitações ainda, e que o prazo para
os alunos enviarem será até 15/08/2022. 1.2) Edital DPG/UnB Nº 0007/2022 – Prêmio UnB de Pós-
graduação – A Profa. Rejane informou sobre o Edital que está aberto e ficou definido que o prazo para o
envio das propostas será até 12/08/2022, e será enviado um e-mail para todos os docentes e discentes
do Programa comunicando essa informação, bem como os documentos necessários para a inscrição. 1.3)
Plano de Curso das disciplinas do Programa – A Profa. Rejane reforça que é necessário que todos os
docentes que ministram ou que criaram disciplinas, atualizem os Planos de Curso. Para isso encaminhará
um e-mail com o formulário modelo, para que isso seja providenciado pelos professores. 1.4) Editais de
P&D abertos na UnB - A Subcoordenadora informou que tem Editais abertos de P&D que valem a pena
serem analisados e os docentes interessados fazerem parte. 1.5) O Prof. Henrique Roig informou que nos
dias 01 e 02/09/2022 uma equipe do Projeto P&D de Jirau virá na UnB fazer uma visita ao Ins�tuto de
Geociências, e conhecer a estrutura. 1.6) O Prof. Giuliano Maro�a informou que no dia 01/09/2022, o
Observatório Sismológico – SIS, receberá uma equipe do CTBTO (Projeto que contém o tratado de não
proliferação de detonações nucleares não autorizados), e conta com o apoio da Direção do IG, para
receber a referida equipe, e com o apoio da assessoria da Direção no esforço de acelerar as Ordens de
Serviços para os consertos pontuais que são necessários no prédio do SIS. 1.7) O Prof. Edilson Bias
informou que tem �do contribuições de palestrantes externos para enriquecer o conteúdo da disciplina
que ele está ministrando no presente semestre, e pede aos demais docentes que auxiliem na divulgação
dessas palestras para a par�cipação dos discentes interessados. 1.8) A Profa. Mônica Giannoccaro
informou sobre os assuntos que foram tratados na reunião da CPP/UnB (Câmara de Pesquisa e Pós-
graduação) relatando problemas/ajustes no SIGAA, e o DPG/UnB está planejando realizar uma
capacitação para uso do Sistema; foi informado também sobre um caso de plágio por descuido na
publicação da parte da BCE/UnB, entre outros assuntos. 1.8) A Profa. Rejane informa que em relação ao
Edital DPG/UnB - FAP/DRF, todos os nossos alunos que se inscreveram foram contemplados e as vagas
remanescentes serão abertas para o próximo semestre para todos os cursos. 2) Apreciação da Ata da
149ª Reunião do Colegiado do PPGGAG – Após análise, a Ata foi aprovada com uma abstenção (Prof.
Henrique Roig). 3) Solicitação de mudança de Orientador do discente Thiago Lima Mendes, do atual
orientador, Prof. Welitom Rodrigues Borges, para o Prof. Marcelo Henrique Leão Santos – Processo
23106.059334/2022-21 – A Subcoordenadora solicita que o item seja analisado no final da pauta. 4)
Solicitação de Prorrogação de prazo de Defesa de Tese de Doutorado, do discente André Silva Tavares
(2018/2), orientado pelo Prof. Rogério Elias Soares Uagoda. Prazo regulamentar: 2022/1 – Prazo
solicitado: 30/04/2023 – Processo SEI 23106.081242/2022-27 – Aprovado por unanimidade. 5)
Solicitação de Prorrogação de Prazo de Defesa de Dissertação de Mestrado, da discente Ana Beatriz de
Alcântara Rocha (2020/2), orientada pelo Prof. Geraldo Resende Boaventura. Prazo regulamentar:
01/2023 – Prazo solicitado: 30/06/2023 – Processo SEI 23106.088987/2022-17 – Aprovado, mas apenas
até 20/04/2023. 6) Análise e aprovação da Lista de Ofertas para o 2º Sem./2022 – A Prof. Rejane
apresentou aos presentes a proposta da Lista de Ofertas, a qual foi aprovada, com alterações. 7)
Definição da Comissão de Avaliação do Processo Sele�vo do Edital PPGGAG nº 004/2022 para o 2º
Sem./2022 – Após recusa dos membros Gustavo Macedo de Mello Bap�sta, Luciana Figueiredo Prado e
Elder Yokoyama ficaram decididos os nomes: Área de Geo�sica: Prof. Mônica Giannoccaro e Prof. Giuliano
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Sant’Anna Maro�a; Área de Geoprocessamento e Análise Ambiental: Profa. Rejane Ennes Cicerelli e Prof.
Edilson de Souza Bias; Área de Recursos Hídricos e Meio Ambiente: Prof. Henrique Llacer Roig e Prof.
Uidemar Morais Barral – Aprovado por unanimidade. 8) Solicitações de credenciamento de
Coorientação externa e interna – Após explanação dos presentes, ficou decidido que para solicitações de
docentes internos, os credenciamentos con�nuam suspensos, conforme foi decidido pelo Colegiado na
143ª Reunião, e para solicitação de docentes externos, o Colegiado do Programa irá analisar caso a caso,
aprovando ou não. Ainda nesse tópico, o Colegiado decidiu pela elaboração de uma nova Resolução de
Credenciamento de docentes no PPGGAG, modificando os critérios para aceite. 9) Apresentação das
Propostas das áreas de concentração para a Reformulação do Programa – Após explanação dos
presentes o Colegiado definiu, Grupos de professores do Programa, por critério de avaliação da CAPES, e
com isso foram determinadas orientações para cada Grupo, assim definido: GRUPO 1 - docentes que têm
número grande de orientandos e não podem receber novos, para não prejudicar na próxima avaliação
Quadrienal: Limite de 6 (seis) alunos por orientador, havendo a possibilidade de análise de solicitações
adicionais por parte do Colegiado do Programa; GRUPO 2 – Docentes que ingressaram recentemente e
ainda não têm produção no programa: Deixar os orientados que ingressarão no Programa no 1º
Sem./2023 na Coordenação do Programa, até terminar o quadriênio atual, e depois os alunos voltam
para os professores orientadores recentemente credenciados; GRUPO 3 – docentes que têm amplas
chances de terem bolsas PQ CNPq: Submeter a proposta anualmente para avaliação; GRUPO 4 –
Docentes que não contribuem com o PPGGAG: serão definidas regras de reestruturação, refazendo uma
nova Resolução de Credenciamento de docentes no Programa, com novos critérios; GRUPO 5 – docentes
que não têm projetos de pesquisa formais ou com financiamento - solicitar que os docentes encaminhem
os Projeto que estão vinculados; GRUPO 6 – docentes que têm muito baixa produção média nos úl�mos
4 anos: Definir valor de 40 pontos de produção de ar�gos por ano além de outros critérios, para
permanecer no Programa; GRUPO 7 – Docentes que par�cipam de mais de um Programa: avaliar se a
pontuação do docente é suportada nos eventuais dois ou mais Programas que ele faça parte. Encerrada a
reunião às 12h50, em razão do avançado da hora, ficou combinado entre os presentes, que a reunião
con�nuará na próxima segunda-feira. Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, com
início às 9h09 minutos, deu-se a con�nuidade da reunião, com a presença dos seguintes professores:
Profa. Ta� de Almeida – Coordenadora do Programa; Profa. Rejane Ennes Cicerelli – Subcoordenadora do
Programa; Prof. Edilson de Souza Bias; Prof. Giuliano Sant’Anna Maro�a; Profa. Mônica Giannoccaro Von
Huelsen; Prof. José Eloi Guimarães Campos; Prof. Henrique Llacer Roig; Prof. Edson Eyji Sano; Erverlon
Bruno da Paixão Chaves e Yellinson de Moura Almeida – Representantes dos Discentes de mestrado e
doutorado. Com a seguinte pauta a ser analisada: 10) Informes: 10.1) A Profa. Ta� de Almeida informou
que foi lançado o nosso Edital de seleção do PPGGAG com inscrições abertas em 22/08 até 04/09/2022.
11) Solicitação de Prorrogação de prazo de Defesa, da doutoranda Bárbara Hass Miguel, orientada pelo
Prof. Edson Eyji Sano. Prazo regulamentar: Jul/2022 – Prazo solicitado: Dez/2022 – Processo SEI
23106.092998/2022-00 – Aprovado por unanimidade. 12) Solicitação de Prorrogação de prazo de
Defesa, do mestrando Rodrigo César Azevedo Miguel, orientado pelo Prof. José Eloi. Prazo regulamentar:
Fev/2022 – Prazo Solicitado: Mar/2023 – Processo SEI 23106.093481/2022-20 – Aprovado por
unanimidade. 13) Solicitação de Dilação de Prazo de Defesa, da mestranda Drielly Souza Rodrigues,
orientada pelo Prof. Marco Antônio Caçador Mar�ns Ferreira. Prazo regulamentar: Jun/2022 – Prazo
solicitado: Set/2022 – Processo SEI 23106.032573/2022-33 – Aprovado por unanimidade. 14) Solicitação
de Dilação de Prazo de Defesa, da mestranda Manuela Freire Galvão, orientada pelo Prof. José Eloi. Prazo
regulamentar: Jul/2022 – Prazo solicitado: Nov/2022 – Processo SEI 23106.023614/202291 – Aprovado
por unanimidade. 15) Solicitação de Dilação de Prazo de Defesa, do doutorando Márcio da Rosa
Guimarães Bessa, orientado pelo Prof. José Eloi. Prazo regulamentar: Abr/2022 – Prazo solicitado:
Set/2022 – Processo SEI 23106.047457/2022-19 – Aprovado por unanimidade. 16) Solicitação de
Prorrogação de Prazo de Defesa, doutorando Marcos Vinícius Ferreira, orientado pelo Prof. Marcelo
Peres Rocha. Prazo regulamentar: Abr/2022 – Prazo solicitado: Set/2022 – Processo SEI
23106.095872/2022-89 – Aprovado por unanimidade. 17) Solicitação de Dilação de prazo de Defesa, do
mestrando Vitor do Sacramento, orientado pela Profa. Luciana Figueiredo Prado. Prazo regulamentar:
Jul/2022 – Prazo solicitado: Nov/2022 – Processo SEI 23106.047920/2022-22 – Aprovada. 18) Solicitação
de mudança nas disciplinas de Seminários I e II – Item re�rado de Pauta, para maiores discussões e
análise no semestre le�vo 2/2022. 19) Proposta de nova Resolução de Credenciamento de docentes no
PPGGAG – A Coordenadora do Programa apresentou a proposta de mudança no texto da atual
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Resolução, e após análise e modificações no texto, proposta aprovada por unanimidade. ITEM 03)
Solicitação de mudança de Orientador do mestrando Thiago Lima Mendes, do orientador atual, Prof.
Welitom Rodrigues Borges, para o Prof. Marcelo Henrique Leão Santos – Processo SEI
23106.059334/2022-21 – Solicitação indeferida (7 votos a favor; 1 voto contrário; e 1 abstenção). 20)
Solicitação de recursos do PROAP/CAPES para discentes – A Coordenadora do Programa apresentou os
24 (vinte e quatro) alunos que solicitaram recursos, a após debate entre os presentes, ficou definido pelo
Colegiado, que o valor global que o Programa receberá será dividido igualmente e todos os solicitantes.
21) Outros Assuntos: 21.1) A Profa. Ta� informou que foi ins�tuída a comissão para o Prêmio UnB de
Pós-graduação (Teses e dissertações) – Edital DPG nº 007/2022 e que foi realizada pela mesma a
avaliação dos documentos dos egressos candidatos. Os trabalhos indicados foram a tese da egressa
Tahisa Neitzel Kuck e a dissertação de mestrado da Tassiane Pereira Junqueira. Avaliação aprovada pelo
Colegiado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h57min, 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

 

Profa. Rejane Ennes Cicerelli

Subcoordenadora do Programa de Pós-graduação em Geociências Aplicadas e Geodinâmica

Documento assinado eletronicamente por Ta� de Almeida, Coordenador(a) do Programa de Pós-
Graduação em Geociências Aplicadas do Ins�tuto de Geociências, em 15/09/2022, às 09:28,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Rejane Ennes Cicerelli, Professor(a) de Magistério
Superior do Ins�tuto de Geociências, em 15/09/2022, às 11:27, 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 8664570 e
o código CRC B1B9D067.

Referência: Processo nº 23106.008899/2022-40 SEI nº 8664570


