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ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 1 

DOIS MIL E VINTE DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA 2 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos dezenove dias do mês de fevereiro 3 

de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala Multiuso do Instituto de 4 

Geociências, realizou-se a Reunião Ordinária da Congregação, sob a Presidência do 5 

Diretor Associado, Professor Doutor Marcio Antonio Cataia, e com a presença dos 6 

seguintes membros: Professores Doutores Alfredo Borges de Campos, Raul Reis 7 

Amorim, Flávia Luciane Consoni de Mello, Vicente Eudes Lemos, Emilson Pereira Leite, 8 

Roberto Greco, Ruy de Quadros Carvalho, Ticiano José Saraiva dos Santos, Ricardo 9 

Perobelli Borba, Maria José Maluf de Mesquita, Sérgio Queiroz, Carlos Roberto de Souza 10 

Filho, Jefferson de Lima Picanço, os representantes discentes Leticia Correa, Matheus 11 

Gonçalves da Silva Pereta, Ygtea Ciriano Castelano, Henrique Pereira Almeida dos 12 

Santos, Brenda Gaia e Felipe Lopes D’Attoma, e a representante dos servidores técnicos 13 

e administrativos Érica Martini Tonetto. O senhor presidente explicou que o Prof. Sergio 14 

Luiz Monteiro Salles-Filho não pode comparecer, pois estava em um evento acadêmico 15 

e que o servidor Dailto Silva também não pode comparecer e apresentou justificativa de 16 

ausência. O Prof. Alfredo solicitou a inclusão de três itens na pauta, a saber: 1) Alteração 17 

do Plano de Trabalho do Termo de Cooperação nº. 5900.0109829.18.9 entre 18 

PETROBRAS e UNICAMP, sob responsabilidade do Prof. Dr. Carlos Roberto de Souza 19 

Filho, 2) Participação do Prof. Dr. Alexandre Campagne Vidal no Projeto Análise 20 

Geológica e Petrofísica dos reservatórios Carbonáticos do Pré-Sal e 3) Homologação do 21 

Ad Referendum do Acordo entre a Universidade de Cardiff e UNICAMP – Projeto de 22 

Pesquisa “Futuros sustentáveis para comunidades de mineração artesanal e de pequena 23 

escala: mapeando a linha de base econômica, ambiental e geológica para Peixoto de 24 

Azevedo, Mato Grosso, Brasil”, sob responsabilidade da Profa. Maria José Maluf de 25 

Mesquita. O senhor presidente colocou em votação a inclusão dos três itens propostos 26 

pelo Prof. Alfredo. Inclusão aprovada, os três itens passam a ser os pontos 12, 13 e 14. 27 

O Prof. Vicente Eudes solicitou a inclusão de informes a respeito da semana de calouros 28 

da Geografia e da Geologia. O senhor Diretor Associado explicou que para homologação 29 

há os itens 01 e 02 da pauta e para aprovação há os itens 3 a 11, com a inclusão dos 30 

itens 12, 13 e 14. A reunião foi iniciada pela ordem do dia. Os itens 01 e 02 da pauta 31 

foram homologados. O Prof. Ticiano solicitou destaque do item 11. O senhor presidente 32 

colocou em votação os itens 03 a 10 e 12 a 14. Aprovados. O item 11 refere-se à Política 33 

de Laboratórios do Instituto. O prof. Ticiano colocou em discussão a prestação de 34 

serviços assim como das contas dos laboratórios, propondo que os departamentos 35 
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realizem a prestação de contas. Após debate entre a plenária, o senhor Diretor 36 

Associado propôs as seguintes alterações no documento: a) todos os laboratórios devem 37 

fazer uma prestação de contas anual ao departamento com encaminhamento à 38 

congregação anualmente, sempre na congregação de fevereiro com o relatório do ano 39 

anterior; b) a normativa deve abranger todos os laboratórios que possuem áreas de 40 

prestação de serviços, pois nem todos os laboratórios do Instituto possuem essa área; 41 

c) deverá ser suprimido o parágrafo que faz referência às normas da Fapesp para 42 

laboratórios multiusuários. Item 11 aprovado, com as alterações propostas. A seguir, 43 

iniciaram-se os informes. O Prof. Emilson, Coordenador da Pós-Graduação do Instituto, 44 

avisou que o Relatório Sucupira estava sendo finalizado. Comentou que estava sendo 45 

desenvolvido pela Capes um novo modelo de concessão de bolsas e que estavam 46 

aguardando maiores informações. O prof. Vicente, Coordenador da Graduação do IG, 47 

comentou a implementação da semana de calouros, um evento a ser realizado entre 30 48 

de março e 01 de abril, destinado a apresentar a Universidade e o Instituto aos novos 49 

alunos e fazer um debate a respeito das profissões de geógrafo e geólogo. Findos os 50 

informes, o senhor presidente prosseguiu com o Expediente. Explicou os itens da pauta 51 

e acrescentou o seguinte: 1) não haverá o evento UPA (Universidade de Portas Abertas) 52 

em 2020, inclusive porque o Restaurante Universitário passará por reformas por 53 

exigência do Tribunal de Contas do Estado, o que compromete a infraestrutura da 54 

Universidade para grande eventos. 2) Em curto prazo, estão previstas três 55 

aposentadorias no quadro de funcionários da biblioteca. 3) A Certificação do IG foi 56 

aprovada pela PRDU e a diretoria está buscando trazer novos funcionários. 4) 57 

Secretarias de Departamento funcionarão em um mesmo ambiente. 5) Está sendo 58 

realizado o trâmite necessário para urbanização da área externa do prédio. Por fim, 59 

solicitou a todos que pensem na divisão de espaços do prédio, para uma melhor 60 

acomodação de todos os docentes, alunos e funcionários e atendimento às demandas 61 

do Instituto. Nada mais havendo a ser tratado na reunião, o senhor presidente declarou 62 

encerrados os trabalhos e, para constar, eu Camila Medeiros Aguilar lavrei a presente 63 

ata. Campinas, 03 de dezembro de dois mil e vinte. 64 


