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No décimo segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quinze 1 
horas, na sala de Usos Múltiplos do Departamento de Geociências (GCN), bloco C, 2 
do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, sob a presidência do Chefe do 3 
Departamento de Geociências, Prof. Norberto Olmiro Horn Filho, reuniu-se o 4 
Colegiado Delegado do Departamento de Geociências. Compareceram os seguintes 5 
professores: Janete Josina de Abreu, Márcio Rogério Silveira, Marivaldo dos Santos 6 
Nascimento, Norberto Olmiro Horn Filho e Rosemy da Silva Nascimento. Justificou 7 
ausência o Prof. Everton da Silva. O Prof. José Messias Bastos não participou da 8 
reunião. Participaram ainda o servidor Maurício Silveira Mota e a acadêmica Bárbara 9 
Eberhardt. Passou-se em seguida a pauta da reunião. 1. Leitura, discussão e 10 
homologação da ata da reunião do GCN do dia 18/5/2018, aprovada ad-11 
referendum pela chefia do GCN (ata em anexo): Foi dispensada a leitura da ata, 12 
colocada em votação e homologada por unanimidade. 2. Análise do parecer da 13 
comissão designada referente ao PAAD 2018/2: Foi lido o parecer da comissão 14 
constituída dos professores Harrysson Luiz da Silva (presidente), Erico Porto Filho e 15 
Clécio Azevedo da Silva (Portaria 13/GCN/2018). Colocado em discussão, o parecer 16 
favorável da comissão foi aprovado por unanimidade. 3. Elaboração das normas 17 
de funcionamento do Auditório/Sala de Reuniões do Departamento de 18 
Geociências: Após discussão, o Colegiado Delegado do GCN aprovou por 19 
unanimidade as normas de funcionamento do referido espaço. Quanto à prioridade 20 
de uso: prioridade (1) Departamento de Geociências; prioridade (2) outros 21 
departamentos e programas de pós-graduação no âmbito do CFH. Quanto à 22 
prioridade (1) no âmbito do GCN: a) reuniões dos colegiados Delegado e Pleno; b) 23 
reuniões dos colegiados dos cursos de graduação e de pós-graduação; c) reuniões 24 
dos NDE dos cursos de graduação; d) defesas de teses, dissertações, trabalhos de 25 
conclusão de curso, seminários de qualificação de mestrado e doutorado; e) 26 
apresentação de palestras; f) realização de disciplinas concentradas; g) outros 27 
eventos. Quanto ao funcionamento: a) as reservas do espaço deverão ser realizadas 28 
na secretaria do GCN mediante preenchimento de planilha específica; b) a chave 29 
deverá ser retirada e devolvida na secretaria do GCN; c) ao final de cada semana, o 30 
GCN disponibilizará na sua página as reservas já solicitadas para a semana 31 
seguinte; d) caso não for possível retirar e devolver a chave na secretaria do GCN, 32 
cópia da mesma poderá ser retirada na recepção dos blocos E e F, desde que 33 
autorizado pela secretaria do GCN. Ao final de agosto de 2018 será programada a 34 
inauguração oficial do Auditório/Sala de Reuniões do Departamento de Geociências.  35 
Nada mais havendo para tratar, eu Mauricio Silveira Mota, secretário da reunião,  36 
lavrei a presente ata. A ata foi aprovada ad-referendum pela chefia do departamento 37 
de Geociências pela urgência dos assuntos tratados na reunião. A mesma será lida 38 
e colocada em votação (homologação da aprovação por parte da chefia do GCN) na 39 
próxima reunião do Colegiado Pleno do Departamento de Geociências.   40 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N° 1/2018 DO COLEGIADO DELEGADO DO 
DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS REALIZADA EM 12/6/2018. 


