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ATA DA 151ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS

APLICADAS E GEODINÂMICA

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, com início às 8h46min, realizou-se,
na sala de reuniões do Ins�tuto de Geociências, de forma presencial, a centésima quinquagésima
primeira 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; 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; Yellinson de Moura Almeida –
Representante dos Discentes de doutorado; e Erverlon Bruno da Paixão Chaves – Representante Discente
de mestrado. Ausência Jus�ficada: Prof. Edson Eyji Sano. A reunião teve início, sendo presidida pela
Profa. Ta� de Almeida, com a seguinte pauta e deliberações: 1) Informes: 1.1) Reajustes das Taxas de
Serviços prestados pela SAA/UnB – A Coordenadora informou sobre o reajuste das taxas de serviços
prestados, como matrícula de Aluno Especial (R$ 79,00), matrícula por crédito (R$ 113,00), entre outros
valores reajustados. 1.2) Minuta do documento que apresentará no Primeiro Seminário da Pós-
graduação – A Profa. Ta� compar�lhou o documento que está elaborando, e mostrará os resultados da
avaliação da CAPES a todos os docentes do Programa. 1.3) Homologação das Inscrições para o Edital
PPGGAG nº 004/2022 (2º/2022) – A Profa. Ta� compar�lhou a informação de que foram 8 (oito)
candidatos inscritos no mestrado e 3 (três) candidatos inscritos no doutorado, desses apenas 1 (um)
candidato ao mestrado não foi homologado por falta de documentos. 1.4) Programa de
Desenvolvimento da Pós-graduação (PDPG) Emergencial de Consolidação Estratégica dos Programas de
Pós-graduação Stricto Sensu acadêmico, com notas 3 e 4 - A Profa. Ta� informou que o PPGGAG foi
contemplado com um valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para u�lização em 2 anos e uma bolsa
de mestrado e outra de doutorado pela CAPES. 1.5) Resultado Provisório da Avaliação do quadriênio
2017-2020 – A Profa. Ta� apresentou o resultado provisório da Avaliação Quadrienal da CAPES (2017-
2020), informando que o PPGGAG permaneceu com a Nota 4, e que brevemente poderá divulgar mais
amplamente esses resultados perante todos os docentes do Programa. 1.6) O Prof. Henrique Llacer Roig
solicita que seja feita uma apresentação do Programa para o dia 22/09/2022, pois o Prof. Dr. La�fe virá à
UnB, a fim de que ele conheça o Programa de Pós-graduação. 1.7) A Profa. Mônica informou sobre os
assuntos tratados na reunião da CPP/UnB, destacando a Avaliação Quadrienal da CAPES, em que o
Decanato se comprometeu a estar junto com os Programas de Pós-graduação para apoiar os
Coordenadores, com capacitação e preenchimento da Plataforma Sucupira, a fim de auxiliar na
organização. 1.8) O Prof. Edilson de Sousa Bias comunicou que está organizando uma “Grande Aula”
provavelmente presencial, no final do ano, sobre a migração do So�ware ArcMap para o So�ware ArcGis,
em razão da descon�nuidade do mesmo. 1.8) Consulta sobre a solicitação de Credenciamento de
Coorientação – A Profa. Ta� trouxe ao Colegiado a consulta sobre duas solicitações de Credenciamento:
Prof. Ricardo Bilo� para o mestrando Guilherme Zakarewicz de Aguiar, orientado pela Profa. Susanne
Tainá Ramalho Maciel, e Profa. Cín�a Rocha da Trindade para o mestrando Erverlon Bruno da Paixão
Chaves, orientado pelo Prof. José Eduardo Pereira Soares – Após apresentação das solicitações, o
Colegiado do PPGGAG frisou que ficou decidido na 150ª Reunião, que os Credenciamento de
Coorientação de docentes internos ao PPGGAG estavam suspensos, até a finalização da reestruturação
do Programa e aprovação da nova Resolução de Credenciamento de Docentes, e as solicitações de
credenciamento de docentes externos ao Programas serão analisados caso a caso pelo Colegiado. 2)
Apreciação da Ata da 150ª Reunião do Colegiado do PPGGAG – Após análise, a Ata foi aprovada por
unanimidade. 3) Solicitação de Credenciamento de Coorientação da Profa. Júlia Barbosa Curto Ma, para
o discente Luiz Fernando Cursino Tabosa, orientado pelo Prof. Elder Yokoyama - Processo
23106.092120/2022-66 – Após apresentação da solicitação pela Coordenadora, os membros do
Colegiado ressaltaram que o pedido está fora do prazo regulamentar definido pelo Regulamento do
Programa (Art. 21, Parágrafo 5º) – Solicitação indeferida. 4) Solicitações de Descredenciamento (i) Profa.
Suzan Waleska Pequeno Rodrigues – Processo 23106.100101/2022-11 após a apresentação do caso pelo
relator o parecer de descredenciamento foi aprovado por unanimidade; (ii) Prof. Detlef Hans-Gert Walde
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– Processo 23106.100193/2022-39 após consulta ao docente pelo relator, o mesmo solicitou o
desligamento do programa; e Prof. João Willy Corrêa Rosa – Processo 23106.100205/2022-25 após
consulta ao docente pelo relator, o mesmo solicitou o desligamento do programa. 5) Indicação de nomes
para a representação da Área de Geociências junto à CAPES – Após ampla discussão entre os membros
do Colegiado foram definidos os nomes dos possíveis coordenadores de área de Geociências junto a
CAPES e que serão inseridos na plataforma Sucupira. 6) Definição de representantes das Áreas de
Concentração para apoio no preenchimento da Plataforma Sucupira – Após ampla discussão entre os
membros do Colegiado, ficou decidido que será marcada uma reunião presencial com todos os docentes
do Programa (dia 19/09/2022), para expor o resultado da Avaliação Quadrienal da CAPES (2017 – 2020),
e nessa reunião será definida a indicação de nomes para o auxílio no preenchimento da Plataforma. 7)
Outros Assuntos: 7.1) Solicitação de reconsideração ao pedido 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 – Parecer favorável à mudança (3
votos a favor do Parecer; 4 voto contrários ao Parecer; e 1 abstenção) - Solicitação indeferida –
Jus�fica�va: Devido ao inters�cio do ciclo quadrienal de avaliação da CAPES 2021-2024 e as adequações
estratégicas que estão sendo formuladas e aplicadas pelo Colegiado do Programa, os membros do
Colegiado decidiram que não será feita a mudança de orientação. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião às 11h41min, 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 Geociência - IG  /  Universidade de Brasília - UnB

Documento assinado eletronicamente por Ta� de Almeida, Coordenador(a) do Programa de Pós-
Graduação em Geociências Aplicadas do Ins�tuto de Geociências, em 10/11/2022, às 08:45,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
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