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Resumo 

 

O objetivo deste projeto de extensão é organizar uma exposição a ser realizada no Instituto de 

Geociências da Unicamp (possível data de início entre agosto de 2020, ou início de 2021) sobre 

o tema “tempo profundo”. Esta é a expressão utilizada para designar todo o intervalo de tempo 

decorrido desde a formação do planeta Terra, que ocorreu há 4,7 bilhões de anos, até os dias 

de hoje. A exposição pretende levar o público a perceber quão grande é a escala do tempo 

profundo, a conhecer algumas das mudanças que ocorreram na história do planeta e da vida que 

o habita e de que forma a biosfera afeta e é afetada pelas transformações no planeta. Com isso 

pretende-se que o visitante seja levado a refletir sobre o papel das mudanças climáticas nos 

seres vivos e sobre as escalas em que estas mudanças ocorrem. A exposição também será 

pensada para funcionar como um laboratório para o desenvolvimento de atividades de pesquisa 

em ensino de geociências no âmbito do programa de pós-graduação em Ensino e História das 

Ciências da Terra do IG/UNICAMP. Para fundamentar o projeto e as imagens a serem expostas, 

um “livro-proposta” (impresso e digital) já foi criado em 2018; ele está sendo divulgado e utilizado 

como meio para a captação de apoiadores e patrocinadores. A exposição contará com realidade 

aumentada, um túnel imersivo e atividades lúdicas; amostras e modelos de organismos fósseis 

também serão expostos. O público poderá optar por visitas auto-guiadas, ou acompanhadas 

pelos guias. A equipe do MCU auxiliará na seleção dos monitores da exposição, e na recepção 

de grupos escolares.  

 

Palavras-chave: extensão, crises paleobiológicas, tempo geológico, mudanças climáticas 
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Introdução/Objetivos 

 

“Tempo profundo” é a expressão utilizada para designar todo o intervalo de tempo 

decorrido desde a formação do planeta Terra, que ocorreu há 4,7 bilhões de anos, até os dias 

de hoje. De acordo com Gould (1987), brilhante paleontólogo norte americano, o conceito de 

tempo profundo é uma das mais importantes contribuições da Geologia para o pensamento 

humano. 

O objeto deste projeto de extensão é uma proposta de exposição, a ser realizada no 

Instituto de Geociências da Unicamp, sobre o tema “tempo profundo”. 

O papel da Geologia como “visão de conjunto do funcionamento do Sistema Terra” e 

como ciência que possibilita uma “perspectiva temporal adequada das mudanças que afetam o 

planeta e os seres vivos” estão entre os dez motivos apontados por Carneiro et al. (2004) para a 

inclusão de temas de geologia na educação básica. Segundo estes autores, o conhecimento de 

geologia proporciona compreensão mínima do funcionamento do planeta e lança as bases do 

efetivo exercício da cidadania. 

Os chamados meios não-formais de ensino, nos quais se inserem os museus, exercem 

papel notável na difusão de conhecimentos de geociências, e devem agir de forma complementar 

aos conteúdos trabalhados nos ambientes de ensino formal, como a própria escola. 

 A organização de uma exposição no Museu de Ciências da Unicamp sobre o tema 

“Tempo Profundo” tem o intuito de instigar os visitantes a pensarem sobre os seguintes temas: 

imensidão do tempo envolvido desde a formação da Terra até os dias atuais (tempo geológico), 

paisagens terrestres do passado e do presente, tipos de organismos ao longo do tempo 

geológico e as interações do sistema Terra com a biosfera, em especial aos momentos de crise. 

Pretende-se que o público perceba quão grande é a escala do tempo profundo, conheça algumas 

das mudanças que ocorreram na história do planeta e da vida que o habita e de que forma a 

biosfera afeta e é afetada pelas transformações no planeta. 

A exposição deve levar o público a refletir sobre o papel das mudanças climáticas nos 

seres vivos e sobre as escalas em que estas mudanças ocorrem. Estes assuntos podem 

continuar sendo trabalhados nas atividades didáticas de ensino formal nos casos em que a 

visitação ao museu for realizada por instituições de ensino como escolas, cursos técnicos, entre 

outros. 

Outrossim, a exposição servirá como laboratório para o desenvolvimento de atividades 

ligadas ao ensino, tais como a avaliação da percepção do público em geral sobre conteúdos 

típicos das geociências, a proposição de atividades  a aplicação de serem desenvolvidas nas 
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instituições formais de ensino como complemento à exposição, a aplicação de tecnologias ao 

ensino de geociências, possibilitando aos pesquisadores e seus futuros orientandos o 

desenvolvimento de pesquisas no programa de pós-graduação em Ensino e História de Ciências 

da Terra, do Instituto de Geociências da Unicamp.  

Em suma, os objetivos da exposição em si, são: 

● Divulgar conteúdos geocientíficos; 

● Fomentar/ estimular a compreensão do tempo profundo, que constitui uma das 

principais contribuições do pensamento geológico para a humanidade; 

● Estimular a visão crítica sobre alguns aspectos da história geológica e biológica 

do planeta Terra, enfatizando a evolução da vida, crises paleobiológicas e mudanças climáticas 

atuais, valorizando as ideias propostas pelo paleontólogo S. J. Gould; 

● Divulgar as pesquisas sobre geologia e paleontologia realizadas no Instituto de 

Geociências da Unicamp; 

● Realizar pesquisas na área de ensino em geociências; 

● Firmar parcerias entre profissionais de diferentes áreas científicas para atividades 

de pesquisa, ensino e extensão; 

 

Justificativa  

 

A presente proposta está associada ao projeto de pesquisa submetido à Fapesp, número 

2017/07315-8, que tem como objetivo estudar organismos marinhos do Paleozóico. A 

proponente possui experiência científica na área desde o seu mestrado (2005) e vem trabalhando 

com o tema desde então. 

A divulgação científica de conteúdos que são temas de pesquisa dentro das 

universidades é uma das formas de se mostrar à população o que se produz nos centros de 

pesquisa e também os motivos pelos quais esses conteúdos são pesquisados. Em geral, as 

áreas de atuação científica mais básicas, como a paleontologia, estão entre as menos 

compreendidas pela população em geral, mas a paleontologia em si tem forte apelo intelectual. 

Além disso, pesquisas recentes realizadas pelas pesquisadoras envolvidas neste projeto 

apontam que a noção sobre o conceito de tempo profundo, sua abrangência e consequências 

para a percepção de mundo, é um dos conceitos de mais difícil assimilação dos alunos, estudo 

este realizado com alunos da graduação. O tempo profundo envolve a transformação da 

percepção que o indivíduo tem em relação ao seu posicionamento na natureza. Este é um 

conceito que precisa ser trabalhado em diversos momentos da educação formal e não-formal, 

para que essa noção possa ser compreendida.    
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Resultados esperados 

 

Com o desenvolvimento deste projeto pretende-se realizar uma exposição didática e de 

divulgação científica sobre o tempo profundo, a ser realizada no Instituto de Geociências da 

UNICAMP.  

Para a captação de recursos na forma de patrocinadores e apoio, o livro-proposta, o 

presente projeto, e o arquivo de apresentação da proposta em .ppt serão submetidos à lei 

Rouanet, e também apresentados a possíveis patrocinadores. 

A exposição em si possibilitará ao visitante a ampliação de seu conhecimento sobre a 

história geológica e biológica do planeta Terra, incluindo os conhecimentos que têm sido 

produzidos pela Unicamp, e o instigará a pensar sobre temas presentes no cotidiano do século 

XXI, tais como o aquecimento global e as consequências das alterações provocadas pela vida 

em diversos ciclos do planeta. Utilizando formas interativas, informais, intuitivas e que agregam 

conhecimento sobre este assunto, estar-se-á valorizando tanto o conhecimento transmitido 

quanto aquele de quem o está “recebendo”. Trata-se de uma forma ativa de aprendizagem, que 

provoca o indivíduo a tirar suas próprias conclusões sobre o ambiente que o circunda, levando-

o ao exercício mais pleno da cidadania. 

A exposição funcionará também como um laboratório para o desenvolvimento de 

atividades de pesquisa em ensino de geociências e possibilitará a divulgação dos resultados das 

pesquisas que vêm sendo realizadas no Instituto de Geociências da UNICAMP, notadamente na 

área de paleontologia.  

 

Local da exposição 

 

Pretende-se criar uma instalação fechada dentro do Instituto de Geociências da 

UNICAMP. Em anexo está disponibilizada a planta baixa com as medidas do saguão e uma 

possível organização do espaço com os itens previstos neste projeto (expositores, túnel imersivo, 

TV). 

 

Metodologia/detalhamento das atividades programadas 

 

• Aprovação do projeto 

 

A primeira etapa consiste na elaboração da proposta e sua submissão para aprovação 

dentre as instâncias da UNICAMP. Posterior à aprovação, o projeto será submetido à apreciação 
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do comitê de ética. Submissão no portal do governo para aprovação pela Lei Rouanet também 

será realizada. A captação de recursos via patrocínio/apoio se dará a qualquer momento após a 

aprovação do projeto internamente à UNICAMP. 

 

• Contratações 

 

Para execução da proposta será necessária a contratação e orientação do trabalho de 

um artista, que elaborará os principais cenários digitais que comporão a exposição -baseados na 

concepção advinda do livro-proposta, e de um profissional para criar a sua identidade visual. Um 

paleoartista será contratado para criar um modelo de dinossauro em tamanho real, para ser 

exposto em meio à instalação. 

Uma empresa deverá ser contratada para a montagem estrutural da exposição, pois ela 

consistirá numa instalação que impeça a entrada de luz e a entrada/saída de sons de seu interior, 

luzes direcionais, projetores LED e um túnel de tecido com projeções em suas paredes, um túnel 

imersivo. 

Com a colaboração de profissionais da computação, haverá a possibilidade de se 

incorporar tecnologias à exposição, como por exemplo, captura de dados de aprendizagem dos 

visitantes, durante a exposição, e realidade virtual aumentada e imersiva, redes neurais na 

criação de filtros de fotografia dos participantes, entre outras técnicas possíveis. Alguns destes 

projetos já estão em andamento.  

 

• Seleção e produção interna à UNICAMP 

 

As amostras fósseis e modelos constantes do acervo da UNICAMP já foram selecionadas 

(anexo). Um catálogo será criado, com imagens e conteúdos referentes à exposição. Um guia 

para os professores e monitores também será elaborado. Um curso de capacitação dos 

monitores será desenvolvido. Demais atividades de produção de conhecimento estão detalhadas 

no item “Atividades em desenvolvimento (2019)”. 

 

• Papel do Museu Exploratório de Ciências da UNICAMP 

 

O apoio técnico-administrativo da equipe do Museu Exploratório da UNICAMP se dará na 

divulgação da exposição, na seleção e capacitação dos monitores, nos eventos de finais de 

semana e na recepção dos grupos escolares. Após a captação dos recursos, já será possível 
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realizar a seleção e a capacitação dos monitores que acompanharão as atividades dos visitantes 

na exposição. 

 

Divulgação 

 

A divulgação do projeto se dará principalmente por mídias digitais, com apoio da 

secretaria de extensão e da assessoria de comunicação do Instituto de Geociências, e das 

assessorias do Museu e da UNICAMP. Deseja-se ampla divulgação e parceria com a prefeitura 

de Campinas, para viabilizar a vinda de alunos da rede. 

  

Público-alvo da exposição 

 

Estudantes de ensino médio e a população em geral. 

  

Atividades em desenvolvimento (2019) 

 

• Projeto FAEPEX 2454/19 Desenvolvimento de um jogo digital sobre a exposição do 

tempo, para ser colocada à disposição dos visitantes da exposição. 

• Projeto de Mestrado 2018/2020 do aluno Jonas Bodê, sob orientação do Prof. Ulisses 

Dias (Faculdade de Tecnologia de Limeira-UNICAMP), o projeto prevê o desenvolvimento 

de um aplicativo para realidade aumentada com informações sobre os fósseis que 

comporão a exposição. 

• Iniciação Científica da aluna Débora L. Tanji, da PUC Campinas, sob orientação da Profa. 

Carolina Zabini. O projeto prevê a criação de enigmas que transformarão a exposição 

num Jogo do tipo “escape”. 

 

 

Orçamento 

 

Item Quantidade Valor estimado 

estrutura do túnel 1 

$200,000.00 

equipamento de projeção/exibição/som (túnel) 3 

rede elétrica/iluminação 1 

iluminação direcional x 

refrigeração 1 

mostruários de peças e bancos com esconderijos 10 $20,000.00 

material gráfico para divulgação diversos $10,000.00 

tablet 3 $3,000.00 
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arte gráfica ambientes 2D 1 $15,000.00 

arte grafica evolução biológica 1 $5,000.00 

arte gráfica jogo tempo 2D 1 $1,000.00 

modelo dinossauro brasileiro tamanho natural 1 $25,000.00 

camisetas 50 $1,000.00 

microfone de lapela 6 $2,400.00 

camera 360 para videos 2 $200.00 

TV 70 pol 1 $2,000.00 

tela touch para TV 1 $2,000.00 

TV 50 pol 1 $3,000.00 

computador 1 $1,000.00 

camera para fotos 1 $100.00 

ventilador holográfico 4 $4,000.00 

teclado numérico 4 $120.00 

 total $294,820.00 

 

 

Cronograma de execução 

  

Ano 2020 2021 

Atividades/Semestre 1˚ semestre 2˚ semestre 1˚ semestre 2˚ semestre 

Submissão do projeto para 

aprovação na UNICAMP 

        

Submissão Lei 

Rouanet/comissão de ética 

       

Captação de recursos        

Contratação de serviços     

Elaboração de catálogo da 

exposição e de manual para 

guiar professores e monitores da 

exposição 

     

Montagem da exposição         
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Divulgação na mídia     

Abertura da exposição     

Fechamento da exposição         

Submissão de relatório final         
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ANEXO 

 

Planta baixa do local onde a exposição será montada, dentro do IG/UNICAMP.
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Lista de fósseis/amostras a serem expostos. Acervo UNICAMP ou empréstimo 

 

Amostra Período Localização Identificação 

Estromatólitos  Laboratório DP7/54 

Tektito  Laboratório DP7/37 

Tektito  Laboratório DP8/38 

Fragmento de 
meteorito  Laboratório DP9/439 

Tufos  Laboratório  

Diabasio  Laboratório  

Estromatólito  Laboratório CP6/212 

Miniaturas - 
Explosão 
Cambriana Cambriano Laboratório  

Hallucigenia sp. Cambriano Laboratório 
Feito pelo 
Ariel 

Opabinia sp. Cambriano Laboratório 
Feito pelo 
Ariel 

Trilobita Cambriano Laboratório DP1/355b 

Amonite Cambriano Laboratório DP1/429 

Braquiópodes Ordovisiano/Siluriano Laboratório DP1/447 

Braquiópodes Ordovisiano/Siluriano Laboratório 
DP1/288 a, 
b, c, d 

Braquiópodes Devoniano Laboratório DP1/256 

Rhynia Devoniano Laboratório DP3/160 

Krauselcladus 
sp. Carbonífero Laboratório DP3/18 

Âmbar  Carbonífero Laboratório DP8/43 

Newroplhenis 
sp. Carbonífero Laboratório DP3/123 

Annularia sp. Carbonífero Laboratório 
DP3/151 a, 
b 

Messosauro Permiano  Laboratório CP2/35 

Madeira 
permineralizada Permiano  Laboratório DP3/59 

Crânio  Não tem   

Pegada  

Pedir 
Ufscar  

Abelissauro Cretáceo 
Ariel vai 
produzir  

Dentes  Laboratório  
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Pata de 
Apatossauro Jurrásico Laboratório  

Osso de 
dinossauro  Laboratório DP2/61 

Crânio Homo 
sapiens  Laboratório  

Crânio Homo 
erectus  Laboratório  

Crânio Homo 
neandentalensis  Laboratório  

Crânio Homo 
habilis  Laboratório  

Placa dérimica 
de 
gliptodontidese  Laboratório 

DP2/195 a, 
b 

Fragmento de 
osso de 
megateria   Laboratório DP2/84 

Osso longo  Laboratório DP2/102 
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EXPOSIÇÃO TEMPO PROFUNDO
Rochas, dinossauros e muito mais
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Objetivos

◦ Atrair público para conhecer a UNICAMP

◦ Impulsionar a extensão na Ciências da Terra

◦ Divulgar o Instituto de Geociências da UNICAMP

◦ Divulgar conceitos geocientíficos ao público

◦ Pesquisar sobre como as pessoas aprendem em 

museus
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Conceitos 
envolvidos

◦ Passagem do tempo

◦ Tempo geológico

◦ Evolução biológica

◦ Mudanças climáticas e crises paleoambientais

◦ Escalas

◦ Organismos do passado
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PÚBLICO-ALVO
Crianças e adolescentes
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PEÇAS DE 
EXPOSIÇÃO

MODELOS
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PEÇAS DE 
EXPOSIÇÃO

FÓSSEIS
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PEÇAS DE 
EXPOSIÇÃO

FÓSSEIS REAIS
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PEÇAS DE EXPOSIÇÃO

MODELOS DE CRÂNIOS
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Dinossauro 
brasileiro em 
tamanho real
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TECNOLOGIAS
ENVOLVIDAS

TÚNEL DO TEMPO 
ESPAÇO IMERSIVO

Narração e imagens projetadas
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Tecnologias envolvidas

◦ Projeção LED

Fls. 28 



ILUMINAÇÃO

Valorização das amostras e 
do espaço
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Vitrines

◦ Acomodam as amostras e os textos explicativos;

◦ Possuem esconderijos para guardar enigmas do 

escape room
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Atividades dentro da 
exposição
◦ Visitas não guiadas

◦ Visitas guiadas com hora marcada e limite de 

participantes (até 15 participantes, 20-30 min.)

◦ Escape Room – possibilidade de encontrar enigmas e 

escapar de virar um fossil! Atividade com horário

marcado e exposição fechada para visitação do público

(5-6 participantes, 20-30 min.)

◦ Jogo da espiral do tempo. Numa TV touch os participantes 

poderão rever as mudanças ocorridas no tempo 

geológico, e ganhar prêmios virtuais! (1-2 participantes, 

20-30 min.)
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Espaço a ser 
utilizado

◦ Saguão do IG, 

“embaixo” do 

pterossauro
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Itens levantados para 
montagem da exposição
◦ estrutura do túnel

◦ equipamento de projeção

/exibição

◦ rede elétrica

◦ iluminação

◦ refrigeração

◦ mostruários de peças 

e bancos com esconderijos

◦ material gráfico divulgação

◦ tablet

◦ arte gráfica ambientes 2D

◦ arte gráfica evolução biológica

◦ arte gráfica jogo tempo 2D

◦ modelo dinossauro  brasileiro tamanho natural

◦ camisetas

◦ microfones de lapela

◦ câmeras 360

◦ TV

◦ tela touch para TV

◦ TV e 1 computador (mostrar fotos 

e tabela de pontuação)

◦ computador

◦ câmera para fotos

◦ ventiladores holográficos

◦ teclados numéricos
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Parceria com Museu 
Exploratório de Ciências 
da UNICAMP

◦ Visitas monitoradas

◦ Oficinas
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ORÇAMENTO
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PATROCÍNIO

Tentar captar recursos via Lei Rouanet, 
artigo 18 (100% de abatimento do IR)
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 
 
 

 
ASSUNTO: Participação em projetos 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 63/2019 

 

 
 

 
A Assembleia do Departamento de Política Científica e Tecnológica, na sua 

1ª Reunião Extraordinária, realizada em 16 de dezembro de 2019, manifestou-se 

favoravelmente a participação da Profa. Flávia L. Consoni de Mello no projeto P&D 
ANELL “Eletromobilidade e Recursos Energéticos Distribuídos: Plataforma para 
ambientes urbanos inteligentes e modelos de negócios viabilizadores”. 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 

 
 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
16 de dezembro de 2019. 

 
 
 

 
 
 

 
Profa. Dra. Janaina O. Pamplona da Costa 

Vice-Chefe do DPCT 
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Campinas, 10  de Janeiro de 2020. 

 

 

Prof. Dr. Alfredo Borges de Campos 

Chefe do Departamento de Geologia e Recursos Naturais 

Instituto de Geociências 

Universidade Estadual de Campinas 

  

 

Prezado Senhor, 

 

Venho por meio desta, solicitar a minha adesão ao Departamento de Geologia 

e Recursos Naturais (DGRN) como Pesquisador(a) Colaborador(a), nos termos da 

Deliberação CONSU-A-6, de 02/08/2006. 

No período de 20/01/2020 a 20/01/2022  irei desenvolver atividades referentes 

a orientação de alunos de pós-graduação e ministrar cursos relavantes ao projeto 

intitulado “Análise Integrada Multi-Escala de Rochas Carbonáticas para Caracterização e 

Previsão de Propriedades de Reservatórios” coordenado pelo Prof. Emilson Pereira Leite. 

Desde de já, antecipo agradecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 
_____________________________ 

Dr Rafael Medeiros de Souza 
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Rafael Medeiros de Souza, PhD  
(E) rafael.medeirosdesouza@gmail.com  

(M) +61 (0) 424 611 065 
Career Summary 

 
• Researcher with a multidisciplinary background in Geophysics, Reservoir Engineering and 

Physics with over 8 years of researching experience in 3D modelling and uncertainty assessment 
of hydrocarbon reservoirs securing over half-million dollars in research funding. 
 

• Excellent project management skills allowing for the development and maintenance of 
professional relationships with key academic leaders in Australia, Brazil and the USA resulting in 
successful peer-reviewed journal articles (>2). 
 

• Effective and confident science communicator in three languages, able to make complex scientific 
concepts accessible to professionals of various backgrounds, thereby engendering trust and 
respect of peers and collaborators.  

 

Education 

Doctor of Philosophy (PhD) in Geophysics                                               Nov. 2011 – Jul.2018  
The University of Western Australia  
 

• Research Project: Quantitative Analysis of 4D Seismic and Production Data for Saturation Estimation 
and Fluid-flow Model Assessment 

• Supervisor: Professor David Lumley (The University of Texas at Dallas); Co-advisor: Associate 
Professor Jeffrey Shragge (Colorado School of Mines) and Professor Denis Schiozer (University of 
Campinas) 

 
Master of Science and Petroleum Engineering                          Feb. 2008 – Aug. 2010 
University of Campinas (UNICAMP)        
 

• Research Project: Obtaining saturation and pressure maps from time-lapse seismic derived attributes 
• Supervisor: Professor Denis Schiozer (UNICAMP) 

 
Bachelor in Physics                         Feb. 2000 – Aug. 2007 
University of Campinas (UNICAMP) 
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Professional Experience 

Reservoir Geophysicist/Data Manager 
Centre for Energy Geoscience/ 
The University of Western Australia 

Mar. 18 – present 

 
• Responsibility for maintaining the data storage, HPC system, geoscience data sets and software 

packages for optimal student and staff access.   
 

• Relevant Skills: 
 

o Seismic data manager 
o Server maintenance 
o Simulation-to-seismic workflow 

 
 

o Reservoir characterization 
o Uncertainty analysis 
o Quantitative seismic interpretation 

 

 
 

Geophysicist 
Santos Ltd/Subsurface team  
Perth office 
 

Nov. 18 – Feb.19 

• I developed a deep-learning algorithm with the potential to influence the entire integrated 
hydrocarbon reservoir development workflow thereby currently valued at >$1m in processes 
optimisation. 

 
• Relevant skills:  

 
o Machine learning 
o Seismic facies identification 
o Deep learning 
o Neural Network 

 
 

o Neural Network 
o Python 
o Cloud computing 
o GPU computing 

 
 

Data Analytics Director 
Laconik Pty Ltd 

Feb. 18 – March 2019 

 
• In this role, I have developed a product estimating Nitrogen fertilisers prescription maps based on 

satellite data, rainfall records and yield monitoring. My software development skills and knowledge 
of the current technical trends allowed us to decrease client's cost of production (>AUD 750k). 

 
• Relevant Skills: 

o Remote sensing analyst 
o Data manager 
o GIS software developer 

  

 
 

o Agricultural technology 
o Nitrogen fertiliser prescription 
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CEO | Managing Director 
Georaf Australia – Perth 
 

December 2017 - present 

• As the Founder and Managing Director of Georaf Australia, my goal is to offer geoscience and 
engineering solutions to businesses in Australia and Brazil.   

 
 
Post-Graduate Geophysicist  
GeoSoftware (CGG Pty) – Perth 

July 14 – Dec.17 

 
• I worked on a range of projects to develop customised workflows for Australian data sets thereby 

expanding the outreach of their technology and increasing the number of business leads in the region.  

 
• Relevant Skills: 

o Seismic inversion;  
o Rock Physics Modelling; 
o Automatic Fault Extraction; 

  

 
 

o Software evaluation;  
o Business strategy;  
o Project management.  

 

Geophysicist  
Ingrain Inc. (Brazil office based) 

Mar.11 – Nov. 11   

• My business management and business acumen with my high-level technical background were 
pivotal in laying the foundations for Ingrain to become the important technical reference they are 
today in Brazil.    

 
• Relevant Skills:  

 
o Rock Properties evaluation;  
o Core analysis;  
o Special core analysis;  
o Digital rock physics imaging 

acquisition; 

 

 
 

o Project management; 
o Local knowledge; 
o Portuguese speaker. 

 

 

Nuclear Medicine and Radiological Physicist  
Nuclear Medicine Group/Medical Physics 
Area/Biomedical Engineering Center/State University of 
Campinas – UNICAMP/Brazil.  

                                        Jun. 02 – Jun.06 

 
• Responsible for executing and reporting the quality control tests of the Gamma cameras of the Clinical 

Hospital of the University of Campinas thereby maintaining performance of the Nuclear Medicine and 
Radiological Services.  
 

 
• Relevant Skills 

o Quality Assurance; 
o Reports presentation; 
o  Users contact and orientations; 

 
 

o Research and development; 
o Team Management.  
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Teaching and Mentoring   

 
Assistant Professor - Fluid Mechanics.  
Department of Petroleum Engineering 
University of Campinas – UNICAMP/Brazil. 
Full Professor: Prof.Dr. Denis José Schiozer.  
 

Aug.09 – Dec.09 

Assistant Professor - Reservoir Characterization Topics.  
Department of Petroleum Engineering/State University of Campinas 
– UNICAMP/Brazil. 
Full Professor: Prof.Dr. Denis José Schiozer. 
  

Aug.08 – Dec.08 

Full Professor - Radiological Protection.   
National Service of Commercial Learning, SENAC. 
 

Mar.07 – Jun.07 

Peer-reviewed Publications  

 
Souza, R, Lumley, D & Shragge, J (expected 2019), ‘4D Seismic Bandwidth and Resolution 
Analysis for Reservoir Fluid-flow Model Applications’. Prepared for submission to Interpretation. 
 
Souza, R., Lumley, D., Shragge, J., Davolio, A., & Schiozer, D. J. (2018). Analysis of Time-Lapse 
Seismic and Production Data for Reservoir Model Classification and Assessment. Journal of 
Geophysics and Engineering, vol. 15, no. 4, pp.1561-1587. https://doi.org/10.1088/1742-
2140/aab287. 
 
Souza, R, Lumley, D & Shragge, J (2017), ‘Estimation of reservoir fluid saturation from seismic 
data : amplitude analysis and impedance inversion as a function of noise’. Journal of Geophysics 
and Engineering, vol. 14, no. 1, pp.51–68. http://dx.doi.org/10.1088/1742-2132/14/1/51. 

Conference Publications  

  
Rafael Souza, David Lumley and Jeffrey Shragge (2018). ‘Analysis of Time-lapse Seismic and 
Production Data for Reservoir Model classification and assessment’. EAGE Australasian Workshop 
on 4D Continuous Improvement, November 2018, Perth, Australia. 

Rafael Souza, David Lumley and Jeffrey Shragge (2018). ‘4D Seismic Bandwidth and Resolution 
Analysis for Reservoir Fluid-flow Model Applications’. ASEG/PESA International Conference, 
February 2018, Sydney, Australia. 

Rafael Souza, David Lumley and Jeffrey Shragge (2017). ‘4D Seismic Bandwidth and Resolution 
Analysis for Reservoir Fluid-flow Model Applications’. EAGE Workshop for Seismic Inversion and 
Reservoir Characterisation, November 2018, Perth, Australia. 

Fls. 50 

https://doi.org/10.1088/1742-2140/aab287
https://doi.org/10.1088/1742-2140/aab287
http://dx.doi.org/10.1088/1742-2132/14/1/51


5 
 
 

Rafael Souza, John Coffin and Xiaijing Ma (2017). ‘Using petro-elastic modelling to reduce 
uncertainty in facies prediction away from wells’. EAGE Workshop for Seismic Inversion and 
Reservoir Characterisation, November 2018, Perth, Australia. 

Rafael Souza, David Lumley and Jeffrey Shragge (2016). ‘Estimation of reservoir fluid saturation 
from 4D seismic data: effects of noise on the seismic amplitude and impedance attributes’. 
ASEG/PESA International Conference, August 2016, Adelaide, Australia. 

Rafael de Souza and David Lumley (2015). ‘Estimation of reservoir fluid saturation from seismic 
data: amplitude analysis and impedance inversion as a function of noise.’ ASEG/PESA 
International Conference, February 2015, Perth, Australia. 

Souza, R, Munerato, F & Schiozer, D (2011), ‘Quantitative Integration of Time-Lapse Seismic 
Derived Information in a History Matching Procedure’, SPE Europec/EAGE Annual Conference 
and Exhibition, Vienna, Austria. 

Souza, RM (Unicamp., Santos, MS (Petrobras) & Schiozer, DJ (Unicamp) (2011), ‘Petro-Elastic 
Parameters Effects on History Matching Procedures’, SPE Europec/EAGE Annual Conference and 
Exhibition, Vienna, Austria. 

Souza, RM, Machado, AF, Munerato, FP & Schiozer, DJ (Unicamp) (2010), ‘Iterative History 
Matching Technique for Estimating Reservoir Parameters from Seismic Data’, SPE Europec/EAGE 
Annual Conference and Exhibition, Barcelona, Spain. 

Avansi, GD, Souza, RM De & Schiozer, DJ (2010), ‘Scaling Issues through Quantitative Analysis 
between Reservoir Simulation’, SPE Europec/EAGE Annual Conference and Exhibition, Barcelona, 
Spain. 

Awards and Research Grants 

 
Convocation IQX Fellowship Winner 2018 Oct.2018 
Industry and Innovation Engagement: encouraging UWA graduates 
in their entrepreneurial contributions to international innovation. 
Convocation contributed $100,000 to the restoration the former 
Nedlands Masonic Hall, and are delighted to offer UWA graduates 
the opportunity to supercharge their enterprises at UWA IQX 
(https://goo.gl/cizZw9). 
 

 

Innovation Vouchers Programs 2018 July 2018 
The Department of Jobs, Tourism, Science and Innovation (WA 
Government) awarded an AUD 20,000 grant to Georaf Australia and 
Laconik (http://www.laconik.com.au/)to develop the project 
entitled ‘Spatial data to improve on-farm fertiliser decisions-Play’N 
To Win’.  

 

  
IPREP WA  Feb. 2018  
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Top 5% WA PhD Candidates are selected to join this innovative 
program aiming to improve the engagement between PhD graduates 
and industry. For more details, see https://www.iprep.edu.au/ 
 

 

Australian Society of Exploration Geophysicist 
Research Fund (ASEGRF)  Feb.2012 

AUD 30,000 grant for the PhD project entitled “Quantitative 
Analysis of 4D Seismic and Production Data for Saturation 
Estimation and Fluid-flow Model Assessment.” 
 

 

PhD Scholarship from Capes Foundation 
Fully funded PhD studies at The University of Western Australia June 2011 

  
MSc. Scholarship from São Paulo Research 
Foundation (Fapesp) 

February 2008 

Participation in Committees and Executive Boards  

EAGE Workshop Committee member  
Workshop on Innovative seismic-to-simulator 
workflows.  
 

November 2019 

EAGE Workshop Committee member  
EAGE Australasian Workshop on 4D Continuous 
Improvement.  
 

November 2018 

ASEG-PESA 2015 Chairperson  
Reservoir Characterisation sessions. 

Feb. 2015 

Past-Secretary (2012), Vice-President(2013) 
UWA Society of Exploration Geophysicists Student 
Chapter. 
 

Feb. 2011 – Feb 2015 

2009 Outstanding Student Chapter winner  
Executive Committee of the Unicamp SPE Student 
Chapter. 
 

Oct.09 

1st Unicamp Petroleum Workshop  
Organizing committee member. Currently in its 11th 
edition. 
 

Nov.08 

2008 Secretary of the Executive Committee  
SPE UNICAMP Student Chapter.  
 
 
 
 

Jan.08 – Mar.09 
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Professional Affiliations 

 
• ASEG – Australian Society of Exploration Geophysics (Member since 2012) 

• PESA – Petroleum Exploration Society of Australia (Member since 2012) 

• EAGE – European Association of Geoscientists and Engineers (Member since 2008) 

• SEG – Society of Exploration Geophysics (Member since 2007) 

• SPE – Society of Petroleum Engineers (Member since 2007) 

• SBGF – Brazilian Geophysical Society (Member since 2007)  

Journal Reviewing  

 
• Geophysics  

• Journal for Geophysics Engineering  

Languages 

 
• Portuguese (Native)  

• English (Fully Proficient)  

• Spanish (Intermediate) 
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Plano de atividades 
Pesquisador colaborador do  

Departamento de Geologia e Recursos Naturais  (DGRN) – UNICAMP 
 

Dr Rafael Medeiros de Souza 

 

Resumo 

Abaixo apresento o plano das atividades a serem executadas durante o período de 
dois anos como pesquisador colaborador do Departamento de Geologia e Recursos 
Naturais (DGRN) da UNICAMP.   

Descrição de atividades previstas 

• Colaborar com pesquisa visando o desenvolvimento de modelos de física de 
rochas carbonáticas da região do pré-sal Brasileiro; 

• Colaborar ativamente com o desenvolvimento de métodos para a análise 
quantitativa de física de rochas digital; 

• Colaborar com pesquisa visando o desenvolvimento e aplicação de métodos 
de inversão sísmica na região do pré-sal Brasileiro; 

• Colaborar com pesquisa visando o desenvolvimento e aplicação de métodos 
de inteligência artificial (particularmente deep learning) na análise petrofísica, 
modelagem de física de rochas, transferência de escala (e.g., upscaling and 
downscaling); 

• Colaborar com o desenvolvimento da Integração dos métodos desenvolvidos 
acima em fluxo de trabalho eficaz para caracterização de reservatórios de 
óleo e gás;  

• Coorientar o aluno de doutorado Rafael Amaral Cataldo; 
• Ministrar Mini-cursos de Física de Rochas Carbonáticas; 
• Ministrar Mini-cursos de Inversão sísmica e caracterização de reservatórios; 

 

Atenciosamente,  

 

Dr Rafael Medeiros de Souza 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 

 
 

ASSUNTO: Pesquisador Colaborador 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 01/2020 

 
 

 
 

A Assembleia do Departamento de Política Científica e 
Tecnológica, na sua 99ª Reunião Ordinária, realizada em 05 de fevereiro 
de 2020, manifestou-se favoravelmente ao pedido de prorrogação do 

termo de adesão da Dra. Glicia Vieira dos Santos como pesquisadora 
colaboradora, junto ao DPCT, pelo período de 02 (dois) anos. 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
05 de fevereiro de 2020. 

 

 
 
 

 
Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 

Chefe do DPCT 
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Departamento de Política Científica e Tecnológica – DPCT/IG/Unicamp 

Referência: parecer para o pedido de prorrogação na adesão de pesquisador colaborador da 
Dra. Glicia Vieira dos Santos 
 

Trata-se de parecer sobre o material elaborado pela pesquisadora Glicia Vieira dos Santos, a 
partir da seguinte documentação: relatório final de atividades relativo ao período 2017 a 2019, 
e plano de atividades para o biênio 2020 a 2021.  

As atividades conduzidas pela pesquisadora Glicia ocorreram junto ao LABGETI/ DPCT com 
supervisão do prof. Ruy Quadros. Elas indicam participação em avaliação de artigos acadêmicos 
para revistas e eventos, além de publicações científicas, sempre com professores da Unicamp, 
em especial, com o prof. Ruy Quadros. 

Quanto às atividades de publicação, Glicia participou da elaboração e publicação de um livro 
em 2019, pela Editora Edufes (Vitória, ES), intitulado “Oportunidades enterradas: geração 
elétrica a partir do biogás de resíduos sólidos urbanos”, resultado de projeto de pesquisa que 
contou com a participação da pesquisadora. Também publicou um artigo na revista FGV-
executivo e apresentou um trabalho em Congresso em 2018 (não consta no relatório o nome 
do Congresso em questão). 

Para a continuidade de seu vínculo como Pesquisadora Colaboradora junto ao DPCT/ Unicamp, 
compreendendo o período 2020 a 2021, Glicia apresenta em seu plano de pesquisa que atuará 
na pesquisa “Metodologia de Indicadores de Avaliação e Mensuração de Benefícios das Linhas 
de P&D+I do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel): Impactos Estratégicos e 
Econômicos”, projeto de pesquisa já em execução desde 2019, com coordenação do prof. Ruy 
Quadros. Ela também se coloca disponível para auxiliar o Prof. Ruy Quadros na orientação de 
alunos do Programa de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica, na condição de co-
orientadora. Para tanto, pretende solicitar o credenciamento como Professora Visitante do 
Programa de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da 
Unicamp.  

Com base no relato das atividades já executadas e naquelas mencionadas no Plano de Trabalho 
biênio 2020-2021, e considerando todo o histórico de parceria e colaboração que a 
pesquisadora Glicia tem demonstrado ao longo dos anos com o DPCT, manifesto-me 
favoravelmente à aprovação do relatório da pesquisadora Glicia Vieira dos Santos e de seu 
pedido de renovação do vínculo de Pesquisador Colaborador junto ao DPCT/IG/ Unicamp.  

 

 

Campinas, 03 de fevereiro de 2020 
 
 

________________________________ 
Profa. Dra. Flávia Luciane Consoni de M. 
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Relatório de Atividades referente ao Programa do Pesquisador 

Colaborador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES (2017-2019) E PLANO DE TRABALHO (2019-2021) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Glicia Vieira 

Pesquisadora Colaboradora  
DPCT/IG/UNICAMP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campinas (SP), 03 de dezembro de 2019. 
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Relatório de atividades: dez/2017 a dez/2019 

 

 

No período de vigência de minha adesão como Pesquisadora Colaboradora do 

Departamento de Política Científica e Tecnológica (DPCT/IG/UNICAMP), minhas 

atividades concentraram-se em: 

 

 
1. Produção científica 

 

1.1. Livro publicado 

 

Quadro 1 

Descrição Situação 

1 QUADROS, R. ; TAVARES, A. N. ; SANTOS, G. V. dos ; BAJAY, S. V. . 

Oportunidades enterradas: geração elétrica a partir do biogás de resíduos sólidos 

urbanos. 1. ed. Vitória: Edufes, 2019. v. 1. 302p. 

Publicado 

 

 

 

1.2. Coluna publicada em revista científica 

 

Quadro 2 

Descrição Situação 

1 SANTOS, G. V. dos; QUADROS, R. . Avaliação sistêmica de P&D e inovação. GV-

executivo, p. 46 - 46, 01 mar. 2018. 

Publicado 

 

 

 
1.3. Trabalho apresentado em congresso 
 

Quadro 3 

Descrição Situação 

1 QUADROS, R. ; INACIO JUNIOR, E. ; SANTOS, G. V. dos . Sectoral Patterns of 

Diffusion of Innovation Management Practices in Brazilian Manufacturing Firms. 

2018. (Apresentação de Trabalho/Comunicação) 

Apresentado 
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2. Avaliação de artigos científicos para mesas de eventos 
organizados por docente e colaborador do 
DPCT/IG/UNICAMP 
 

Quadro 4 

Descrição Docente/ 

Colaborador 

1 Parecer ad hoc para a R&D Management Conference 2019 relativo a 

Contribution ID 670. 2019 

Ruy Quadros 

2 Parecer ad hoc para a R&D Management Conference 2019 relativo a 

Contribution ID 702. 2019. 

Ruy Quadros 

3 Parecer ad hoc para a R&D Management Conference 2019 relativo a 

Contribution ID 718. 2019 

Ruy Quadros 

4 Parecer ad hoc para o XI EGEPE - Encontro de Estudos sobre 

Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas relativo ao trabalho 

#11914X. 2019. 

Bruno Fischer 

5 Parecer ad hoc para o XI EGEPE - Encontro de Estudos sobre 

Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas relativo ao trabalho 

#12118X. 2019. 

Bruno Fischer 

 
 
3. Avaliação de artigo científico para a Revista Brasileira de 
Inovação 
 
Em curso. O convite foi realizado, pelo Prof. Wilson Suzigan, em 16 de dezembro de 

2019. 

 

 
4. Convite e apoio à editoração de Indicações Bibliográficas, 
para periódico nacional, na área de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, com a colaboração de pesquisadores do 

DPCT/IG/UNICAMP 
 

Quadro 5 

Ano ISSN Periódico 

2018 2178-938X Renato Garcia, Wilson Suzigan - UNICAMP. Relação Universidade-

Empresa. Disponível em: 

https://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/relacao_universidade_empr

esa.pdf 

 

2018 2178-938X Bruno Brandão Fischer - UNICAMP. Gestão de ciência, tecnologia e 

inovação. Disponível em: 

https://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/gestao_de_ciencia_tecnolog

ia_e_inovacao.pdf 
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Plano de trabalho – atividades previstas: biênio 2019 a 2021  

 

 

1. Realização da pesquisa: “Metodologia de Indicadores de 
Avaliação e Mensuração de Benefícios das Linhas de P&D+I 
do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel): Impactos 
Estratégicos e Econômicos” 

 

O objetivo deste projeto é desenvolver, em colaboração com a equipe do Cepel, uma 
metodologia de indicadores de avaliação e mensuração dos impactos estratégicos e 

econômicos das linhas de P&D+I do Cepel, compreendendo: 
 

 desenvolvimento de metodologia, a fim de adicionar procedimentos, ferramentas 

e conceitos que garantam uma aplicação mais precisa e balanceada à avaliação 
e mensuração dos impactos das linhas de P&D+I do Centro;  

 
 aplicação a uma amostra de casos; 

 

 capacitação da equipe do Cepel para conduzir, plena e autonomamente, a 
aplicação da metodologia, de modo a poder aplicá-la ao conjunto de sua carteira 

de linhas e projetos, bem como a projetos futuros; e, 
 

 apresentação e discussão da metodologia às áreas responsáveis das Empresas 

Eletrobras, tendo em vista sua potencial aplicação a uma amostra de projetos e 
linhas de P&D+I dessas empresas. 

 
Coordenação: Prof. Ruy Quadros (LABGETI/DPCT/IG/UNICAMP) 
 

 

2. Orientação e atividades no Programa de Pós-Graduação 
em Política Científica e Tecnológica 
(PCT/DPCT/IG/UNICAMP) 

 

Caso seja necessário, coloco-me à disposição para auxiliar o Prof. Ruy Quadros na 
orientação de alunos do Programa de Pós-Graduação em Política Científica e 
Tecnológica, na condição de co-orientadora. 

 
 

Para tanto, solicitarei credenciamento como Professora Visitante do Programa de Pós-
Graduação em Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp. 
 

Coordenação: Prof. Ruy Quadros (LABGETI/DPCT/IG/UNICAMP) 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 
 
 

ASSUNTO: Relatório Final de Atividades 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 02/2020 

 

 
 
 

A Assembleia do Departamento de Política Científica e 
Tecnológica, na sua 99ª Reunião Ordinária, realizada em 05 de fevereiro 

de 2020, manifestou-se favoravelmente ao relatório final de atividades 
da Dra. Solange Maria Corder como professora colaboradora, bem como 
o parecer emitido pela Profa. Leda M. C. Gitahy. 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
05 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 
Chefe do DPCT 
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Interessado: Profa. Dra. Solange Maria Corder 

Relatório Final de Atividades como Professora Colaboradora 

 

 

 

 
Parecer 

 

 

O Relatório Final de Atividades da Profa. Solange Corder, apresenta as atividades 

realizadas entre o período de 2017 a 2019. Na graduação em 2017 foi responsável pela 

disciplina GT001. Na Pós-Graduação orientou uma tese de doutorado, que está aguardando 

defesa. No período participou da banca de uma defesa de doutorado e duas qualificações 

de doutorado. Sua pesquisa esteve orientada para o tema do financiamento à pesquisa, 

desenvolvimento e inovação.  

 

Recomendo a aprovação.  

 

Campinas, 30 de dezembro de 2019 

 

 

 

 

 

 

Profa Dra Leda Gitahy 
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Relatório Final de Atividades, 2017-2019 

Solange Maria Corder, Professora Colaboradora Voluntária 

Departamento de Política Científica e Tecnológica 

Instituto de Geociências – UNICAMP 

 

 

1. Participação em cursos  

Durante o ano de 2017 fui responsável pela disciplina GT-001 – Ciência, tecnologia e 

sociedade, ministrando 100% da carga horária, nos dois semestres do período. 

Ministrei aulas na FIPE-Usp, no primeiro semestre de 2017, no Curso Mestrado 

Profissionalizante, no tema do Financiamento à Inovação. 

 

2. Orientação e Co-orientação de trabalhos acadêmicos em andamento e 

defendidos 

 

Orientação – Teses em Andamento 

Maria Isabel Velez Agudelo. Financiación de la innovación empresarial en 

Colombia: el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación – FCTI. (Título Provisório). 

Início: 2012. Doutorado em Política Científica e Tecnológica – Universidade Estadual 

de Campinas.  

 

OBS: A tese da Maria Isabel está concluída, aguardando o aceite para o religamento e 

agendamento da data da defesa. O pedido já foi encaminhado ao coordenador, Prof. 

Dr. Marko Monteiro. 

 

3. Atividades de Pesquisa 

Minhas atividades de pesquisa se mantiveram concentradas no tema do financiamento 

à pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), resultando num trabalho de 

estratégia bastante interessante realizado em 2018 para o Instituto Eldorado. Não 

contei com financiamento para a realização do projeto de pesquisa. 

 

4. Participação em bancas 

 

4.1 Defesas de Doutorado – Membro titular  

 

SILVA, Alexandre Pacheco. Venture capital à brasileira: adaptações e limitações 

ao financiamento de start-ups. Tese de Doutorado, DPCT/IG sob orientação do Prof. 

Sergio Queiroz, 2019. 
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4.2 Qualificação de Doutorado – Membro titular  

 

SILVA, Alexandre Pacheco. Venture capital à brasileira: adaptações e limitações 

ao financiamento de start-ups. Exame de Qualificação, DPCT/IG sob orientação do 

Prof. Dr. Sergio Queiroz, 2018. 

 

MARQUES, Marcos de Carvalho. Transição para mobilidade de baixa emissão: 

uma leitura à luz do conceito de governança. Exame de Qualificação, Unicamp: 

DPCT/IG, sob orientação da Profa. Dra. Flávia Consoni, 2019. 

 

 

 

 

 

Solange Maria Corder 

 

 

 

Fls. 64 



 

 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 
 

 
 
ASSUNTO: Relatório Final de Atividades 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 03/2020 

 
 
 

 
A Assembleia do Departamento de Política Científica e 

Tecnológica, na sua 99ª Reunião Ordinária, realizada em 05 de fevereiro 
de 2020, manifestou-se favoravelmente ao relatório final de atividades 
da Dra. Lady Tatiana Bermúdez Rodríguez como pesquisadora 

colaboradora, bem como o parecer emitido pela Profa. Maria Beatriz M. 
Bonacelli. 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
05 de fevereiro de 2020. 

 

 
 

 
 
 

 
 

Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 
Chefe do DPCT 
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Departamento de Política Científica e Tecnológica  
DPCT/IG/Unicamp 

Parecer 

Referência: parecer relativo ao relatório final como Pesquisadora Colaboradora junto ao DPCT da Dra. 
Lady Tatiana Bermúdez Rodríguez. 

O presente parecer trata do relatório final da Dra. Lady Tatiana Bermúdez Rodríguez como 
pesquisadora colaboradora junto ao Departamento de Política Científica e Tecnológica (DPCT) do 
Instituto de Geociências (IG) da Unicamp, no período abril – dezembro de 2019, sob supervisão da 
Profa. Flavia Consoni.  
 
Durante o referido período, a Dra. Lady Tatiana manteve seu vínculo com o Grupo de Pesquisa LEVE 
(Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico), cuja líder é a profa. Flavia Consoni, e atuou no projeto 
PROMOB-e Mobilidade Elétrica e Propulsão Eficiente: Estudo sobre o Estado da Arte em Redes de 
Mobilidade Elétrica (uma demanda específica da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica), com 
vistas à estruturação da “Rede de Inovação do Setor Elétrico-RISE”; o projeto finalizou em julho de 
2019; e na elaboração da proposta de pesquisa sobre mobilidade elétrica para a ANEEL, via Chamada 
Estratégica No. 22 de Mobilidade Elétrica da ANEEL. 
 
Também nesse período, a Dra. Lady Tatiana ministrou uma aula na disciplina CT147 (Meio Ambiente, 
Tecnologia e Desenvolvimento), ofereceu uma oficina de dois dias sobre o uso do software de 
Mineração de Dados Vantage Point para os estudantes da pós-graduação do DPCT, e participou como 
membro de banca Tese Doutoral: “¿Cuáles son las variables asociadas a la financiación más 
importantes para la innovación? El caso de las Pymes en Colombia”, defendida por Ana Milena Padilla 
no Doutorado em Administração da Universidad del Valle, Cali, Colômbia. 
 
Em relação à produção científica, tem um artigo submetido à RBI em mãos dos pareceristas pela 
segunda vez (“Baterias lítio-íon para Veículos Elétricos: uma abordagem acerca da dinâmica do seu 
desenvolvimento científico e tecnológico”), participou da publicação do E-book “Eletromobilidade no 
transporte coletivo: o caso da cidade de São Paulo” (produzido junto com a WRI Brasil, dentro do 
escopo do projeto PROMOB-e, sob demanda da Cooperação Alemã, através da GIZ (Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) e do Ministério da Economia), e participou, 
com apresentação de trabalho, dos eventos da ALTEC e do ENGEMA, com artigos publicados nos anais 
dos eventos. 
 
Por último, vale destacar que o pedido de encerramento de seu vínculo como pesquisadora- 
colaboradora se dá pelo motivo de estar se tornando pós-doutoranda ainda no âmbito do DPCT, por 
meio do projeto “Eletromobilidade e Recursos Energéticos Distribuídos: Plataforma para Ambientes 
Urbanos Inteligentes e Modelos de Negócios Viabilizadores”, proposta aprovada dentro da “Chamada 
de P&D Estratégico No. 22 da ANEEL, para o desenvolvimento de soluções em Mobilidade Elétrica”.  
 
Tendo a pesquisadora cumprido seu plano de trabalho e tendo uma grande oportunidade de 
continuar a contribuir com a pesquisa no âmbito do DPCT, recomendo a aceitação do pleito. 
 

Campinas, 3 de março de 2020 

 

 

 

Profa. Dra. Maria Beatriz Machado Bonacelli 
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Lady Tatiana Bermúdez Rodríguez 

Doutora em Política Científica e Tecnológica 

Matrícula: 316057  

Supervisora: Profa. Flávia L. Consoni 

 
 
 
 
 
 
 
 

Campinas 
Janeiro de 2020 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste relatório é apresentar um resumo das atividades desenvolvidas 

como Pesquisadora-Colaboradora junto com o DPCT, compreendendo 09 meses de 

atividade, no período Abril a Dezembro de 2019.  

O período de validade de meu vínculo como Pesquisadora-Colaboradora 

compreenderia 24 meses de atividades; entretanto, espera-se com este relatório finalizar 

minha participação nesta modalidade dado que vou começar minhas atividades como 

Pós-Doutoranda, no marco do projeto: “Eletromobilidade e Recursos Energéticos 

Distribuídos: Plataforma para Ambientes Urbanos Inteligentes e Modelos de Negócios 

Viabilizadores”. Este projeto foi aprovado dentro da “Chamada de P&D Estratégico No. 

22 da ANEEL, para o desenvolvimento de soluções em Mobilidade Elétrica”.  

Este relatório de atividades está dividido em três tópicos: atividades de pesquisa, 

atividades de ensino e capacitação, e as publicações e congressos que participei durante 

este período de 09 meses.  

1. ATIVIDADES DE PESQUISA 

As atividades de pesquisa estivaram focadas em continuar minha participação no 

Grupo de Pesquisa LEVE (Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico), do qual faço 

parte desde sua criação, em 2015. Como parte de minha atuação no LEVE, participei 

das diferentes reuniões do Grupo, e dos seguintes projetos de pesquisa durante o 

período Abril-Dezembro 2019. 

• Projeto PROMOB-e Mobilidade Elétrica e Propulsão Eficiente: Estudo sobre 

o Estado da Arte em Redes de Mobilidade Elétrica com vistas à estruturação da 

“Rede de Inovação do Setor Elétrico-RISE”. Este projeto foi uma demanda 

específica da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) e finalizou no mês 

de julho de 2019. 

• Chamada Estratégica No. 22 de Mobilidade Elétrica da ANEEL: Durante 

este período participei na elaboração da proposta de pesquisa sobre mobilidade 

elétrica para a ANEEL, a qual foi apresentada em conjunto com diversos 

stakeholders. Como atores participantes se encontram: A CPFL Energia como 

proponente; CPqD como a Coordenação Técnica; Faculdade de Engenharia 

Elétrica e Computação (FEEC) e o Departamento de Política Científica e 
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Tecnológica (DPCT) da Unicamp como desenvolvedores das diferentes Etapas; 

SENAI, ABB, BYD, Renault, Chery, Transpass Rent a Car, Movida, Dia 

Entregue, entre outros, como parceiros estratégicos. Este projeto foi aprovado 

pela ANEEL no dia 20 de dezembro de 2019 e tem prazo de execução de 42 

meses.  

Especificamente, o LEVE vai participar liderando duas Macro-Etapas: i) Macro-

Etapa 23. A cidade em foco: políticas públicas para a eletromobilidade; ii) 

Macro-Etapa 24: Capacitações Técnicas em Eletromobilidade, em parceria com 

o SENAI. 

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO E CAPACITAÇÃO 

Como atividades de ensino, participei junto como as Professoras Flávia L. 

Consoni e Rosana Corazza na disciplina CT147-Meio Ambiente, Tecnologia e 

Desenvolvimento, ministrando uma aula sobre Transições para a Sustentabilidade 

(Sustainability Transitions) e a Perspectiva Multi-Nivel (Multi-Level Perspective MLP). 

Esta aula ocorreu dia 15 de Outubro de 2019. 

Além disso, participei na organização de uma Oficina sobre o uso do software de 

Mineração de Dados Vantage Point, para os estudantes da pós-graduação do DPCT. Esta 

Oficina foi ministrada entre os dias 16-25 de Setembro de 2019. 

Finalmente, participei como Banca Avaliadora da Tese Doutoral: “¿Cuáles son 

las variables asociadas a la financiación más importantes para la innovación? El caso 

de las Pymes en Colombia”, defendida por Ana Milena Padilla no Doutorado em 

Administração da Universidad del Valle, Cali, Colômbia. Data: 31 de maio de 2019. 

 

3. PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Em relação à produção científica, a seguir se apresentam os artigos, publicações 

e congressos acadêmicos que participei:  

• Submissão do Artigo: “Baterias lítio-íon para Veículos Elétricos: uma 

abordagem acerca da dinâmica do seu desenvolvimento científico e 

tecnológico” na Revista Brasileira de Inovação (RBI). Foram feitas as 

modificações sugeridas e está sendo avaliado pelos pareceristas. 
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• Publicação do E-book: “Eletromobilidade no transporte coletivo: o caso da 

cidade de São Paulo”. Este e-book foi produzido junto com a WRI Brasil, 

dentro do escopo do projeto PROMOB-e, sob demanda da Cooperação 

Alemã, através da GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit GmbH) e do Ministério da Economia (ME). Tem por 

objetivo apoiar a elaboração de modelos de negócios para a implementação 

da nova frota de ônibus limpos na cidade de São Paulo. Para isto, além de 

uma contextualização da eletromobilidade no Brasil, o documento discorre 

acerca da iniciativa da cidade de São Paulo de exigir legalmente a inclusão 

de ônibus limpos em sua frota. Disponível em: 

http://www.promobe.com.br/library/eletromobilidade-no-transporte-coletivo-

o-caso-da-cidade-de-sao-paulo/ 

• Participação no ALTEC 2019. Congresso Latino-Iberoamericano de Gestão 

Tecnológica: Gestão Tecnológica e Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável: Panorama, oportunidades e retos. Este congresso foi realizado 

em Medellín, Colômbia, os dias 30 de Outubro-1 de Novembro de 2019. O 

artigo se intitula: “Las ciudades como líderes de los procesos de transición 

hacia una movilidad de bajo-carbono: el caso de los buses de baja emisión 

en São Paulo, Brasil”. O certificado de participação no evento se apresenta 

no Anexo 1.  

• Participação no XXI ENGEMA-Encontro Internacional sobre Gestão 

Empresarial e Meio Ambiente. Este congresso foi realizado na Universidade 

de São Paulo, nos dias 04, 05 e 06 de dezembro de 2019. O artigo 

apresentado se intitula: “As cidades como líderes dos processos de transição 

para uma mobilidade de baixo-carbono: o caso dos ônibus de baixa-emissão 

em São Paulo, Brasil. Este artigo foi premiado como melhor artigo da Área 

Temática: “Cidades Sustentáveis e Inteligentes/Smart Cities”. Os certificados 

de participação e da premiação do artigo, se apresentam no Anexo 2. 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
 
 

 
ASSUNTO: Relatório Final de Atividades 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 04/2020 

 

 
 

 
A Assembleia do Departamento de Política Científica e 

Tecnológica, na sua 99ª Reunião Ordinária, realizada em 05 de fevereiro 

de 2020, manifestou-se favoravelmente ao relatório final de atividades 
do Dr. Altair Ap. de Oliveira Filho como pesquisador colaborador, bem 
como o parecer emitido pelo Prof. Aleix A. Martin. 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 

 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

05 de fevereiro de 2020. 

 
 

 
 
 

 
 

Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 

Chefe do DPCT 
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INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

PARECER

Referência: solicitação de desligamento do Dr. Altair Aparecido de Oliveira Filho como
pesquisador colaborador junto ao DPCT
_______________________________________________________________________

Trata-se de parecer sobre pedido de desligamento do Dr. Altair Aparecido de Oliveira
Filho como pesquisador colaborador junto ao DPCT, acompanhado do relatório de atividades
do  pesquisador  do  período  de  maio  de  2018  a  dezembro  de  2019.  A  solicitação  foi
encaminhada antes do vencimento dos 24 meses de vigência por conta da realização de um
Pós-Doutorado.

As atividades desenvolvidas pelo pesquisador colaborador foram:

• Participação  dentro  do  LEVE  de  atividades  de  pesquisa  (no  projeto  PROMOB-e
Sistemas  de  População  Eficiente:  Apoio  na  elaboração  do  Plano  Nacional  de
Eletromobilidade  (2018))  e  elaboração  de  projetos  (Eletromobilidade  e  Recursos
Energéticos Distribuídos: Plataforma para Ambientes Urbanos Inteligentes e Modelos
de Negócios Viabilizadores (2020 -) , aprovado pela ANEEL). 

• Elaboração de dois artigos (sem bem só foi incluído o resumo e não foi indicado onde
foram apresentados e/ou submetidos).

• Apresentação de 3 trabalhos em congressos nacionais e internacionais.

• Participação na organização como revisor do evento no IG: III Simpósio de Geografia
do Conhecimento e da Inovação

• Participação como membro titular de 1 banca de mestrado do DPCT.

• Ensino de graduação no IG: 1 aula ministrada na disciplina CTS.

Portanto, o envolvimento do pesquisador foi relevante durante o período e positivo
para o desenvolvimento de atividades do IG e DPCT.

Diante do exposto, meu parecer é favorável ao desligamento do Dr. Altair Aparecido
de Oliveira Filho como pesquisador colaborador junto ao DPCT.

Campinas, 3 de Fevereiro de 2020

______________________________
Prof. Dr. Aleix Altimiras Martin
Matrícula 309292
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório indica quais atividades foram desenvolvidas no período de 

maio de 2018 a dezembro de 2019, momento em que estive como Pesquisador-

Colaborador junto ao Departamento de Política Científica e Tecnológica, da 

Universidade Estadual de Campinas (DPCT/UNICAMP). Neste ciclo, foi possível 

contribuir com ações pontuais nas dimensões da pesquisa e do ensino. 

O período de validade de meu vínculo como Pesquisador-Colaborador 

compreenderia 24 meses de atividades, entretanto, espero com este relatório finalizar 

minha participação nesta modalidade, pois irei realizar Pós-Doutorado no âmbito do 

projeto: “Eletromobilidade e Recursos Energéticos Distribuídos: Plataforma para 

Ambientes Urbanos Inteligentes e Modelos de Negócios Viabilizadores”. Este projeto 

foi aprovado dentro da Chamada de P&D Estratégico No. 22 da ANEEL, para o 

desenvolvimento de soluções em Mobilidade Elétrica.  

No escopo do vínculo de pesquisador-colaborador participei das atividades do 

Grupo de Pesquisa LEVE, realizando reuniões de trabalho, discussões de textos, 

elaboração de projetos de pesquisa e de artigos. Em todas as atividades listadas a seguir 

foram feitas menção ao vínculo com a UNICAMP direta ou indiretamente, por isso, o 

destaque neste documento. 

 

ATUAÇÃO 

Atualmente estou como Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia São Paulo (IFSP), campus 

Avançado São Paulo – São Miguel. Sou pesquisador do Laboratório de Estudos do 

Veículo Elétrico (LEVE), vinculado ao Departamento de Política Científica e 

Tecnológica (DPCT/UNICAMP). 

 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

Maio 2019: Curso “A Arte da Redação Científica”. Promoção: Instituto Gilson Volpato 

de Educação Científica (IGVEC). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

São Paulo (IFSP) 

Julho 2019: “QGIS: Teoria e Prática”. Promoção: Sunnytrail Insight Labs Inc. (Curso 

online). 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA 

✓ PROMOB-e Sistemas de População Eficiente: Apoio na elaboração do Plano 

Nacional de Eletromobilidade (2018) 

Descrição: O Plano Nacional é um instrumento de planejamento governamental que 

estabelece as diretrizes para a atuação dos atores, no longo prazo, em segmentos de 

atividades. Neste caso, os pesquisadores do LEVE, auxiliaram o Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços (MDIC) na definição das prioridades de ação no tema da 

eletromobilidade no Brasil. A contribuição mais direta ocorreu no eixo 8, “Acelerando a 

eletromobilidade no Brasil: políticas públicas e aspectos institucionais”. 
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✓ Eletromobilidade e Recursos Energéticos Distribuídos: Plataforma para 

Ambientes Urbanos Inteligentes e Modelos de Negócios Viabilizadores (2020 -). 

Descrição: No âmbito da Chamada Estratégica No 22 de Mobilidade Elétrica da 

ANEEL, participei da elaboração da proposta de pesquisa sobre mobilidade elétrica, a 

qual foi apresentada em conjunto com diversos stakeholders, tais como: CPFL Energia 

S/A (Empresa proponente); CPqD (Coordenação Técnica); Faculdade de Engenharia 

Elétrica e Computação (FEEC) e o Departamento de Política Científica e Tecnológica 

(DPCT) ambos da UNICAMP (desenvolvedores de diferentes Etapas); SENAI, ABB, 

BYD, Renault, Chery, Transpass Rent a Car, Movida, Dia Entregue são parceiros 

estratégicos da iniciativa. O projeto foi aprovado pela ANEEL no dia 20 de dezembro de 

2019 e tem prazo de execução de 42 meses.  

Os pesquisadores do LEVE irão liderar duas Macro-Etapas do projeto: Macro-Etapa 23 

“A cidade em foco: políticas públicas para a eletromobilidade” e Macro-Etapa 24: 

“Capacitações Técnicas em Eletromobilidade”, essa em parceria com o SENAI. 

✓ Elaboração de artigos: 

- TIPOLOGIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ELETROMOBILIDADE: 

POSSIBILIDADES PARA EMULAR A TRANSIÇÃO 

RESUMO: Para aumentar a atratividade dos veículos elétricos (VEs) e possibilitar sua penetração no 

cotidiano das cidades, países implementam um conjunto variado de instrumentos de políticas públicas 

visando suavizar as barreiras de entrada aos novos automóveis. O objetivo deste artigo é entender e 

identificar quais são os tipos de políticas públicas praticadas pelos principais países no segmento da 

eletromobilidade. Para tal, a pesquisa desenvolveu uma nova estrutura analítica para acompanhar o 

desenvolvimento do arcabouço institucional ligada a eletromobilidade. Nessa perspectiva, propõe-se a 

existência de quatro dimensões de política para inovação no setor, bem como, identificamos 

categorias/tipos de instrumentos específicos, os quais são aplicados intencionalmente para estimular 

atores ou processos particulares do novo regime sociotécnico. Com isso, desenvolve-se um framework 

que foi útil para compreender o desempenho dos países líderes e que pode também, ser usado em outros 

estudos de caso. Os países estudados foram os Estados Unidos, Japão, China, Alemanha, França, 

Holanda, Noruega e Suécia. Em termos de contribuição teórica, este artigo corrobora com a compreensão 

da relação dialógica entre o aparato institucional e o avanço da tecnologia, uma vez que, compreende as 

particularidades do mix de políticas públicas que sustenta o avanço técnico e a difusão dos VEs em 

diferentes territórios. 

- ETANOL CELULÓSICO NO BRASIL: ENTRE A EUFORIA E A REALIDADE DO 

PROGRESSO TÉCNICO 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo compreender as ações desempenhadas pelos principais 

atores envolvidos no processo de adoção e desenvolvimento da tecnologia do etanol celulósico no Brasil, 

com especial atenção para as ações das firmas. De tal modo, descreve e analisa os projetos industriais de 

etanol de segunda geração em curso no país, destacando as relações estabelecidas por eles para tornar os 

projetos reais. Nesse processo, pode-se perceber que a euforia dos anos 2000 se encerrou, por outro lado, 

os avanços tecnológicos e científicos no segmento continuam. Este hiato entre novos investimentos e 

progresso lento e gradual da tecnologia é característico da própria natureza descontínua da inovação 

tecnológica; a incerteza não é apenas gerada pelas inovações tecnológicas em outros pontos da economia 

ou por situações dos contextos, mas também, pelo aperfeiçoamento ulterior da tecnologia cuja introdução 

está no momento sendo considerada.  

   

ATIVIDADES DE ENSINO 

Participei na disciplina CT&S para o curso de Geografia (noturno), ministrando 

uma aula sobre “Sistemas de C&T no Brasil e a importância do território: Arranjos 

Produtivos Locais, Sistemas Locais de Produção e clusters”.  Esta aula ocorreu dia 18 
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de maio de 2018. A disciplina estava sob a responsabilidade da Professora Dra. Flávia 

L. Consoni. 

 

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS  

✓ VIII Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e Sociedade, “Estudos CTS e 

a defesa da democracia no Brasil”. O evento ocorreu na cidade de Belo Horizonte/MG, 

nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 2019. O trabalho apresentado foi: “Políticas públicas 

e o desenvolvimento do etanol celulósico no Brasil: entre avanços e retrocessos”. O 

certificado de participação encontra-se no Anexo I.  

✓ XVIII Congresso Latino-Iberoamericano de Gestão Tecnológica, “Gestão 

Tecnológica e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Panorama, oportunidades e 

desafios”. Este congresso foi realizado em Medellín, Colômbia, nos dias 30 de outubro 

a 01 de novembro de 2019. O trabalho apresentado foi: “As Iniciativas Brasileiras na 

Trajetória do Etanol Celulósico”. Certificado em Anexo.  

✓ III Simpósio Internacional de Geografia do Conhecimento e da Inovação, 

"Cidades, inovação e desigualdades socioespaciais: sentidos e futuro da urbanização".  

Este evento ocorreu na cidade Campinas/SP, nos dias 06, 07 e 08 de novembro de 2019. 

O trabalho apresentado foi: “A Geografia do Etanol Celulósico: compreendendo a 

territorialidade da tecnologia no Brasil”. Certificado em Anexo. 

 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS  

✓ Durante o III Simpósio de Geografia do Conhecimento e da Inovação 

participei como a avaliador de artigos enviados para as sessões temáticas e atuei 

como moderador da Sessão Temática “Inovação e recursos naturais: 

agricultura, energia e mineração”. Certificados em Anexo. 

 

BANCAS AVALIADORAS 

Participei da Comissão Examinadora do Exame de Qualificação de Mestrado intitulado 

“Eletromobilidade e Bioetanol como alternativas para uma mobilidade de baixa 

emissão: Reflexões e perspectivas a partir do contexto brasileiro”, do aluno Felipe Luis 

Righolino Ramos. Exame ocorreu no dia 17 de dezembro de 2019. 
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP, certifica que  

ALTAIR APARECIDO DE OLIVEIRA 
FILHO 

participou do curso “A arte da redação científica” com o Prof. Dr Gilson Luiz Volpato, 
no período de 14 a 16 de maio de 2019, com duração de 24 horas. 

 
 
 

São Paulo, 16 de maio de 2019. 
 

 
Profa. Elaine Inácio Bueno 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 
 

R P R P 1 6 0 5 2 0 1 9 
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A Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias certifica que 

apresentou o trabalho Políticas públicas e o desenvolvimento do etanol celulósico no Brasil: 
entre avanços e retrocessos, no Grupo Temático GT25  –  

Políticas de CT&I no Brasil – desafios, conquistas, ataques,  
durante o VIII Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e Sociedade, promovido pela 

ESOCITE.BR, realizado de 15 a 17 de agosto de 2019, no 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG.

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2019.

Altair Aparecido de Oliveira Filho

Bráulio Silva Chaves
PRESIDENTE DA COMISSÃO 

ORGANIZADORA DO VIII ESOCITE.BR 2019

Guilherme Sá  
PRESIDENTE DA ESOCITE.BR
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La Asociación Latino‐Iberoamericana de Gestión Tecnológica ‐ALTEC‐ certifica que: 
 
 

Altair Oliveira Filho, Flávia Consoni 
 
 

participaron con la ponencia del trabajo 214 titulado 
 
 

As iniciativas brasileiras na trajetória do etanol celulósico 
 
 

en el 
 

XVIII Congreso Latino‐Iberoamericano de Gestión Tecnológica 
‐ ALTEC 2019 Medellín ‐ 

 
Realizado en Medellín, Colombia, los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2019 

 
 
 
 
 
 

Enrique Alberto MEDELLÍN CABRERA, PhD 
 
Presidente 
Junta Directiva 2017‐2019 

Luciano GALLÓN, PhD 
 
Presidente 
Comité CIENTÍFICO 2019 
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CERTIFICADO

Certificamos, para os devidos fins, que Altair Aparecido de Oliveira Filho e Flavia Luciane Consoni
apresentaram o trabalho Intitulado “A Geografia do Etanol Celulósico: compreendendo a territorialidade da
tecnologia no Brasil” durante o III Simpósio de Geografia do Conhecimento e da Inovação. O evento ocorreu
entre os dias 6 e 8 de Novembro de 2019 na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

Campinas, 8 de Novembro de 2019

Profa. Dra. Janaína Pamplona da Costa
Comissão Organizadora

Realização:
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CERTIFICADO

Certificamos para os devidos fins que Altair Aparecido de Oliveira Filho atuou na avaliação dos artigos
enviados para as sessões temáticas do III Simpósio de Geografia do Conhecimento e da Inovação. O evento
ocorreu entre os dias 6 e 8 de Novembro de 2019 na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

Campinas, 8 de Novembro de 2019

Profa. Dra. Janaína Pamplona da Costa
Comissão Organizadora

Realização:
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CERTIFICADO

Certificamos para os devidos fins que Altair Aparecido de Oliveira Filho moderou a Sessão Temática
“Inovação e recursos naturais: agricultura, energia e mineração” durante o III Simpósio de Geografia do
Conhecimento e da Inovação. O evento ocorreu entre os dias 6 e 8 de Novembro de 2019 na Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP).

Campinas, 8 de Novembro de 2019

Profa. Dra. Janaína Pamplona da Costa
Comissão Organizadora

Realização:
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
 

 
 
ASSUNTO: Credenciamento 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 06/2020 

 
 
 

 
A Assembleia do Departamento de Política Científica e 

Tecnológica, na sua 99ª Reunião Ordinária, realizada em 05 de fevereiro 
de 2020, ao credenciamento da Dra. Edilaine Venâncio Camillo nos 
Cursos de Graduação em Geografia e de Graduação em Geologia, para 

os 1º e 2º semestres de 2020. 
Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 

 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

05 de fevereiro de 2020. 
 
 

 
 

 
 
 

 
Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 

Chefe do DPCT 
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Campinas, 03 de fevereiro de 2020 

 

Comissão de Graduação do IG, 
 

 

 
Credenciamento da Graduação  

Solicitamos que o professor abaixo seja cadastrado no sistema de controle acadêmico 

para ministrar aulas em nível de graduação, nos Cursos de Graduação em Geografia e de 

Graduação em Geologia, para os semestres: 1º e 2º de 2020. 

Nome: Edilaine Venâncio Camillo 

E-mail: edilaine.camillo@gmail.com 

CPF: 218.813.188-69 

RG:  33.203.230-9 – U.F.: São Paulo – Órgão Expedir: SSP-SP 

Nacionalidade: Brasileira 

Data e Nascimento: 11/06/1981 

Sexo: feminino  

Última Titulação: Doutora em Política Cientifica e Tecnológica   

Ano da titulação: 2013 

Nome da Instituição da formação: UNICAMP 

Matrícula da Unicamp: 316020 

Unidade/Depto.: Instituto de Geociências – Depto. de Política Científica e Tecnológica 

Instituição de Origem (onde trabalha ou tem vínculo): Pesquisador colaborador do 

DPCT/IG/UNICAMP 

Disciplinas: GT001  

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 
Chefe do DPCT 
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INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

Comissão de Pós-graduação 

Instituto de Geociências - UNICAMP 

  

  
 
 
 

DELIBERAÇÃO 01/2020 
 
 
 
 
 

A Comissão de  Pós-Graduação do Instituto de Geociências da Universidade Estadual 

de Campinas, reunida em 19 de junho de 2019, APROVOU, o acordo de cotutela com a 

Universidade de Maastrich, para a aluna de doutorado Cintia Granja, do Programa de Pós-

Graduação em Política Científica e Tecnológica do IG-Unicamp. 
 

 

 

Campinas, 12 de fevereiro de 2020. 

              

  

  

  

  

PPrrooff..  DDrr..  EEmmiillssoonn  PPeerreeiirraa  LLeeiittee  

CCoooorrddeennaaddoorr  ddaa  CCPPGG--IIGG--UUNNIICCAAMMPP  

MMaattrrííccuullaa::  229977332222 
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Acordo de supervisão conjunta 
para a obtenção de diploma de 

doutorado em cotutela 
 
 

AS PARTES: 
 
Maastricht University, com sede em 

Minderbroedersberg 4-6 (6211 LK) em 
Maastricht, Países Baixos, representada pela 
Reitora, Profa. Dra. R. Letschert, doravante 
designada “UM”; 
 
 
E 

 

Universidade Estadual de Campinas, 
com sede em Cidade Universitária "Zeferino 
Vaz" (13083-970) em Campinas, Brasil, 
representada pela Pró-Reitora de Pós-
Graduação, Prof. Dr. Nancy Lopes Garcia, 
doravante designada “UNICAMP”; 

 
 
Doravante designadas coletivamente como 
"Universidades" e individualmente como 
"Universidade"; 
 

ACEITAM AS DISPOSIÇÕES ABAIXO: 
 
ARTIGO 1 O ACORDO 
 

1. Em prol do objetivo comum de estimular 
a cooperação científica e promover a 
mobilidade de alunos, o presente acordo 

estabelece o quadro de cotutela do 
doutorado de Cintia Denise Granja 
(doravante designada ‘Doutoranda’). 

2. O tema do projeto de pesquisa da 
Doutoranda é Estudantes em Programas 
de Mobilidade Internacional e Atitudes 
em Relação à Desigualdade. 

3. O projeto de pesquisa e a defesa devem 
ser realizados dentro da estrutura dos 
regulamentos de ambas as 
universidades1 (doravante designados 
'Regulamentos'). 

4. A Doutoranda deverá atender aos 

requisitos relevantes de ambas as 

instituições em relação à admissão no 
programa de doutorado, progresso e 
avaliação. 

Agreement regarding joint 
supervision of a doctorate 

leading to the award of a joint 

doctoral degree 
 

THE UNDERSIGNED: 

 
Maastricht University, having its 
registered office at Minderbroedersberg 4-6 
(6211 LK) in Maastricht, the Netherlands, 
hereby duly represented by its Rector, prof. 
dr. R. Letschert, hereinafter to be referred to 
as “UM”; 

 
And 
 

University of Campinas, having its 
registered office at Cidade Universitária 
"Zeferino Vaz" (13083-970) in Campinas, 
Brazil, hereby duly represented by the Vice-

Rector of Graduate Studies Prof. Dr. Nancy 
Lopes Garcia, hereinafter to be referred to 
as “UNICAMP”; 
 
Referred to hereinafter jointly as the 
“Universities” and individually as the 

“University”; 
 
AGREE AS FOLLOWS: 
 
ARTICLE 1 THE AGREEMENT 
 

1. In furtherance of the common aim of 

stimulating scientific cooperation and 
promoting the mobility of students, this 
agreement sets out the framework for 
co-supervision of the doctorate of Cintia 
Denise Granja (hereinafter ‘Doctoral 
Candidate’). 

2. The subject of the Doctoral Candidate's 

research project is Students in 
International Mobility Programs and 
Attitudes Towards Inequality. 

3. The research project and the defense is 
to be carried out within the framework of 
both Universities’ regulations4 

(hereinafter ‘Regulations’).  
4. The Doctoral Candidate must meet the 

relevant requirements of both 
institutions regarding admission to the 
doctoral program, progress and 

                                                
1 O regulamento aplicável para a UM é o Regulation governing the attainment of doctoral degrees 

Maastricht University, disponível em: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/support/phds. Em qualquer 
caso, a versão mais recente do Regulamento se aplica. 
O regulamento aplicável para a UNICAMP é a Deliberação CONSU-A-10 de 11 de agosto de 2015, 
disponível em: https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=3862. 
4 The applicable regulation for UM is the Regulation governing the attainment of 

doctoral degrees Maastricht University which can be found here: 
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/support/phds. In any given case, the most recent version of the 
Regulations always applies. 
The applicable regulation for UNICAMP is the Regulation Ruling CONSU-A-10, dated August 11, 2015  
which can be found here: https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=3862. 
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5. Nada neste acordo deve ser tomado para 
se sobrepor a legislação nacional, 
diretrizes e estruturas ou regulamentos 
institucionais cobrindo doutorados e a 
concessão de títulos de doutorado em 
nenhum dos dois países onde as 

Universidades têm suas sedes 
registradas. Ambas as Universidades se 
comprometem a agir em conformidade 
com os Regulamentos das duas 
Universidades e os códigos de prática 
cobrindo títulos de doutorado e a buscar 

a resolução de quaisquer dificuldades 
que possam surgir na interpretação 
desses Regulamentos e deste acordo por 
consentimento mútuo. 

 
ARTIGO 2 EMPREGO E REGISTRO 
 

 
1. A Doutoranda deverá estar empregada 

na UM, em termos a serem acordados 
entre a UM e a Doutoranda. 

2. Durante o período de trabalho de 
pesquisa para o desenvolvimento da 
tese de doutorado conjunto, a 

Doutoranda deverá estar matriculada na 
UNICAMP e na UM. 

 
 
ARTIGO 3 DURAÇÃO 
 

1. A duração da pesquisa será de quatro 
(4) anos letivos, a partir da data de 
início do emprego, respeitado o primeiro 
registro referido no artigo 2 e o prazo de 
integralização da aluna na Unicamp.2 

2. A Doutoranda e seus Orientadores 
concordarão sobre como as atividades 

de pesquisa da Doutoranda serão 
divididas entre as duas Universidades, 
levando em consideração as 
necessidades da pesquisa e as 
circunstâncias da Doutoranda. 

3. O prazo para integralização na UNICAMP 
é Agosto de 2022 e na UM é 31 de 

Agosto de 2022. 
 

 
ARTIGO 4 ORIENTAÇÃO 
 
1. A pesquisa da Doutoranda será realizada 

sob a supervisão conjunta do Prof. Dr. 
Robin Cowan 
(r.cowan@maastrichtuniversity.nl), da 
Profa. Dra. Ir. Eleonora Nillesen 
(eleonora.nillsen@maastrichtuniversity.n
l) e da Profa. Dra. Fabiana Visentin 
(visentin@merit.unu.edu) na UM e da 

Profa. Dra. Ana Maria Alves Carneiro da 

assessment. 

5. Nothing in this agreement shall be taken 
to overrule national legislation, 
guidelines and frameworks or 
institutional regulations covering 
doctorates and the award of doctoral 
degrees in either of the two countries 

where the Universities have their 
registered offices. Both Universities 
commit themselves to acting in 
conformity with the two Universities’ 
Regulations and codes of practice 
covering doctoral degrees and to seeking 

resolution of any difficulties that might 
arise in the interpretation of those 
Regulations and this agreement by 
mutual consent. 

 
ARTICLE 2 EMPLOYMENT AND 
REGISTRATION 

 
1. The Doctoral Candidate shall be 

employed at UM, on terms to be agreed 
upon between the UM and the Doctoral 
Candidate. 

2. During the period of research work for 
the development of the joint doctoral 

thesis, the Doctoral Candidate shall be 
enrolled at UNICAMP and at UM. 

 
 
ARTICLE 3 DURATION 
 

1. The duration of the research will be 4 
academic years, starting from the start 
date of the employment resp. the first 
registration as referred to in article 2 
and UNICAMP’s course completion 
deadline.5 

2. The Doctoral Candidate and his/her 

Supervisors will agree on how the 
Doctoral Candidate’s research activities 
are to be divided between the two 
Universities, taking into account the 
needs of the research and the 
circumstances of the Doctoral Candidate. 

3. The course completion deadline at 

UNICAMP is August 2022 and at the UM 
is 31st August 2022. 

 
ARTICLE 4 SUPERVISION 
 
1. The Doctoral Candidate's research will 

be pursued under the joint supervision 
of Prof. Dr. Robin Cowan 
(r.cowan@maastrichtuniversity.nl),  
Prof. Dr. Ir. Eleonora Nillesen 
(eleonora.nillsen@maastrichtuniversity.n
l) Prof. Dr. Fabiana Visentin 
(visentin@merit.unu.edu) at UM and 

Prof. Dr. Ana Maria Alves Carneiro da 

                                                
2 Nos Países Baixos, a duração nominal de um doutorado é de quatro (4) anos. 
5 In the Netherlands, the nominal duration of a doctorate is four (4) years. 
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Silva (anamacs@unicamp.br) na 

UNICAMP (doravante designados 
“Orientadores”). 

2. Os Orientadores comprometem-se a 
desempenhar plenamente o seus papeis 
como orientadores, conforme definido 
pelos Regulamentos, e apoiar-se 

mutuamente na execução de seus 
deveres como orientadores. Os 
Orientadores irão conferir regularmente 
o progresso da pesquisa da Doutoranda. 

3. Se qualquer um dos Orientadores se 
desligar ou for desligado desta 

responsabilidade durante a pesquisa da 
Doutoranda, ele será substituído por um 
orientador da Universidade 
correspondente, de acordo com os 

regulamentos em vigor da mesma. Se 
não for possível substituir o orientador 
dentro de um prazo razoável, será 

garantida à Doutoranda a possibilidade 
de concluir sua pesquisa de doutorado 
na Universidade dos orientadores 
restantes. Este último caso não levará à 
concessão de um doutorado conjunto de 
ambas as Universidades. 

 

 
 
ARTIGO 5 IDIOMA 
 
A tese de doutorado deve ser escrita em 
inglês. A defesa deverá ser conduzida em 

inglês. Um resumo expandido escrito da tese 
deve ser anexado em inglês e um em 
português. 
 
 
ARTIGO 6 SEGURO 
 

Antes de iniciar sua estadia em qualquer 
uma das universidades, a Doutoranda deve 
obter seguro de saúde, responsabilidade civil 
e acidentes. Durante os períodos de 
mobilidade no exterior, a Doutoranda 
também deve ter cobertura de seguro de 
repatriação em caso de acidente ou doença, 

conforme estabelecido nos regulamentos de 
cada Universidade. 

 
ARTIGO 7 COMITÊ DE AVALIAÇÃO 
 
1. Antes que a Doutoranda possa defender 

sua tese, um comitê nomeado pelo 
Conselho de Diretores da UM deve 
avaliar e decidir se foi fornecida prova 
de competência de que a mesma pode 
ser admitida no processo de obtenção do 
título (doravante designado ‘Comitê de 
Avaliação’).  

2. A composição do Comitê de Avaliação 
deverá cumprir todos os seguintes 
requisitos: 

Silva (anamacs@unicamp.br) at 

UNICAMP (hereinafter to be referred to 
as ‘Supervisors’). 

2. The Supervisors undertake to carry out 
to the full extent their role of supervisor 
as defined by the Regulations and 
support each other in the execution of 

their duties as supervisors. The 
Supervisors will confer regularly with 
regard to the progress of the Doctoral 
Candidate's research. 

3. Should either of the Supervisors 
withdraw or be withdrawn from this 

responsibility during the Doctoral 
Candidate’s research, s/he will be 
replaced by a supervisor from the 
corresponding University in accordance 

with the regulations in force there. If it is 
not reasonably possible to replace the 
supervisor within a reasonable period, 

the Doctoral Candidate will be 
guaranteed the possibility to complete 
his/her doctoral research at the 
University of his/her remaining 
supervisor. The latter will not lead to the 
award of a joint doctoral degree from 
both Universities. 

 
ARTICLE 5 LANGUAGE 
 
The doctoral thesis shall be written in 
English. The defence is to be conducted in 
English. An extended written summary of 

the thesis shall be attached in English and in 
Portuguese. 
 
 
ARTICLE 6 INSURANCE 
 
Before commencing his/her stay at either 

University, the Doctoral Candidate shall 
procure adequate health, third party liability 
and accident insurance. During mobility 
periods abroad, the Doctoral Candidate must 
also have insurance covering repatriation in 
case of accident or illness, as established in 
each University’s regulations. 

 
 

ARTICLE 7 ASSESSMENT COMMITTEE 
 
1. Before a Doctoral Candidate can defend 

his/her thesis, a committee appointed by 

the UM Board of Deans must assess and 
decide whether s/he has provided such 
proof of competence that s/he may be 
admitted to the degree procedure 
(hereinafter to be referred to as 
‘Assessment Committee’). 

2. The composition of the Assessment 

Committee must meet all of the 
following requirements: 
a. The Assessment Committee must 

Fls. 99 



 

a. O Comitê de Avaliação deverá ser 

composto por no mínimo quatro e 
no máximo seis membros; 

b. O Comitê de Avaliação deverá ser 
composto por pelo menos um 
membro de cada uma das 
universidades; 

c. O Comitê de Avaliação deve incluir 
dois membros externos a ambas as 
universidades; 

d. Pelo menos metade dos membros 
do Comitê de Avaliação deve ser de 
professores; 

e. Orientadores e co-orientadores não 
podem ser indicados como 
membros do Comitê de Avaliação; 

f. O presidente do Comitê de 

Avaliação deverá ser um professor 
da UM. 

 

 
ARTIGO 8 DEFESA 
 
1. Se o Comitê de Avaliação considerar que 

a Doutoranda pode ser admitida na 
cerimônia de doutorado, a tese de 
doutorado deverá ser defendida 

publicamente na UM, de acordo com os 
Regulamentos aplicáveis. 

2. A cerimônia de doutorado ocorrerá 
perante um comitê de defesa (doravante 
designado ‘Comitê de Defesa’). 

3. A composição do Comitê de Defesa será 

a seguinte: 
a. os membros do Comitê de Avaliação, 

conforme estipulado no artigo 7 
deste acordo; 

b. os orientadores e co-orientadores; 
se possível um ou mais professores e 
membros com doutorado, nomeados 

pelo Conselho de Diretores como 
membros do Comitê de Defesa, sob 
proposta do orientador.  

 
 
 
ARTIGO 9 TÍTULO DE DOUTOR 

 
1. Após a conclusão formal de todos os 

requisitos necessários para obter o grau 
de doutor, de acordo com os 
Regulamentos, as duas Universidades 
concordam em conceder um título e um 

diploma à Doutoranda. 
2. Nos Países Baixos, o grau de Doutora 

será conferido e, no Brasil, o título de 
Doutora em Política Científica e 
Tecnológica será conferido. 

 
 

ARTIGO 10 PROPRIEDADE 
INTELECTUAL 
 

consist of a minimum of four and a 

maximum of six members; 
b. The Assessment Committee must 

be composed of at least one 
member from each of the 
universities;  

c. The Assessment Committee must 

include two members external to 
both universities 

d. At least half of the members of the 
Assessment Committee must be 
professors; 

e. Neither a supervisor nor a co-

supervisor may be appointed as a 
member of the Assessment 
Committee; 

f. The chairman of the Assessment 

Committee must be a professor 
from UM. 

 

ARTICLE 8 DEFENCE 
 
1. If the Assessment Committee deems 

that the Doctoral Candidate can be 
admitted to the doctoral degree 
ceremony, the doctoral thesis shall be 
defended publicly at UM, according to 

the applicable Regulations. 
2. The doctoral degree ceremony shall take 

place before a defence committee 
(hereinafter ‘Defence Committee’). 

3. The composition of the Defence 
Committee shall be as follows: 

a. the members of the Assessment 
Committee, as stipulated in 
article 7 of this agreement; 

b. the supervisor and any co-
supervisor; possibly one or more 
professors and members with 
doctorates, appointed by the 

Board of Deans as members of 
the Defence Committee, at the 
proposal of the supervisor.  

 
 
ARTICLE 9 DOCTORAL DEGREE 
 

1. After the formal completion of all 
requirements necessary to obtain the 

doctoral degree according to the 
Regulations, both Universities agree to 
award a (joint) degree and a joint 
diploma to the Doctoral Candidate. 

2. In the Netherlands the degree of Doctor 
shall be conferred, and in Brazil the 
degree of Doctor in Science and 
Technology Policy shall be conferred. 

 
 
ARTICLE 10 INTELLECTUAL PROPERTY 

 
 
1. Intellectual property includes, but is not 
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1. Propriedade intelectual inclui, mas não 

se limita a, informação (confidencial), 
conhecimento, resultados, descobertas, 
know how, protegidos ou não por 
direitos de propriedade intelectual ou 
industrial (como direitos de patente), 
incluindo direitos autorais em 

publicações científicas e na tese de 
doutorado, desenvolvida com base no 
programa de doutorado realizado pela 
Doutoranda durante o curso deste 
acordo (doravante designada ‘PI’). 
Ambas as Universidades terão 

propriedade conjunta em partes iguais, a 
menos que acordado de outra forma por 
escrito. 

2. Contrariamente às cláusulas 10.1 e 

10.2, caso tenham sido feitos acordos 
com terceiros sobre o financiamento do 
programa de doutorado e PI 

relacionadas, as Universidades junto 
com esses terceiros deverão concluir um 
novo acordo sobre a distribuição de PI, 
preferencialmente antes do início do 
programa de doutorado. 

3. No caso de propriedade conjunta da PI, 
as Universidades terão o direito conjunto 

de determinar a exploração comercial e 
disposição de tal propriedade intelectual 
e fazer pedidos conjuntos para o registro 
onde considerem conjuntamente 
necessário. 

4. Nenhuma Universidade autorizará, a 

terceiros que não sejam relevantes para 
a PI, licença, uso comercial, registro ou 
outros acordos de PI sem a prévia 
aprovação por escrito da outra 
Universidade. Antes de qualquer registro 
ou comercialização de qualquer 
propriedade intelectual, as Universidades 

concordam em chegar a um acordo por 
escrito separado relacionado a esse 
registro ou comercialização, e incluirá 
questões como direitos de exploração, 
participação nos lucros e 
compartilhamento de custos. 

 

ARTIGO 11 PRIVACIDADE 
 

1. Nos casos em que, neste Artigo, forem 
utilizados termos que correspondam às 
definições do Artigo 4 do Regulamento 
Geral de Proteção de Dados (GDPR)3, 

esses termos receberão o significado dos 
termos do GDPR. Um Exportador de 
Dados é o Controlador que transfere os 
Dados Pessoais. O Importador de Dados 
é o Controlador que recebe os Dados 

limited to, (confidential) information, 

knowledge, results, findings, know how, 
regardless of whether they can be 
protected or not by intellectual or 
industrial property rights (such as patent 
rights) and including copyrights on 
scientific publications and the doctoral 

thesis, developed on the basis of a 
doctoral programme undertaken by a 
Doctoral Candidate during the course of 
this agreement (hereinafter to be 
referred to as ‘IP’). Both Universities will 
have joint ownership in equal shares, 

unless otherwise agreed upon in writing. 
2. Contrary to clauses 10.1 and 10.2, if 

agreements have been made with third 
parties on the funding of the doctoral 

degree programme and related IP, the 
Universities together with those third 
parties shall conclude a further 

agreement on the distribution of IP, 
preferably before the start of the 
doctoral degree programme.  

3. In case of joint ownership of IP, the 
Universities will have the joint right to 
determine the commercial exploitation 
and disposition of such IP and make 

joint applications for the registration on 
the same as they jointly deem 
necessary.  

4. Neither University will disclose to a third 
party not relevant to the IP, license, use 
commercially, register or otherwise deal 

in such IP without the prior written 
approval of the other University. Before 
any registration or commercialization of 
any IP takes place, the Universities 
agree to reach a separate written 
agreement relating to such registration 
or commercialization, and will include 

topics such as exploitation rights, 
revenue sharing and cost sharing. 

 
 
ARTICLE 11 PRIVACY 
 
1. Where in this Article terms are employed 

that correspond with definitions from 
Article 4 of the General Data Protection 

Regulation (GDPR), these terms shall be 
assigned the meaning of the terms in 
the GDPR. A Data Exporter is the 
Controller who transfers the Personal 

Data. The Data Importer is the 
Controller who receives from the Data 
Exporter Personal Data for further 
processing on its own behalf. 

2. With regard to the doctoral candidate’s 

                                                
3 O novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR, em inglês) da União Europeia (UE), 

estabelece as regras relativas ao tratamento de dados pessoais relativos a pessoas na UE. É um 
regulamento da legislação da UE sobre proteção de dados e privacidade de todos os cidadãos da União 
Europeia e do Espaço Econômico Europeu. Também aborda a transferência de dados pessoais para fora 
das áreas da União Europeia e do Espaço Econômico Europeu. 
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Pessoais do Exportador de Dados para 

processamento adicional em seu próprio 
nome. 

2. No que diz respeito aos dados pessoais 
da Doutoranda, cada Universidade é um 
Controlador na acepção do GDPR e as 
Universidades não são Controladores 

conjuntos no sentido do Artigo 26 do 
GDPR 

3. Como a UNICAMP é uma autoridade 
pública ou órgão fora da União Europeia 
ou do Espaço Econômico Europeu, este 
contrato será considerado um 

instrumento juridicamente vinculativo e 
executório de acordo com o Artigo 
46(2)(a) do GDPR.  

4. O Exportador de Dados e o Importador 

de Dados garantem e assumem que: 
a. O Importador de Dados coletou, 

processou e transferiu os Dados 

Pessoais de acordo com o GDPR, ou, 
se o Exportador de Dados não 
estiver dentro do escopo do GDPR, 
as leis de proteção de dados 
aplicáveis ao Exportador de Dados. 

b. O Importador de Dados processará 
os Dados Pessoais como um 

Controlador independente de acordo 
com o GDPR, em particular no que 
diz respeito aos direitos do Titular 
dos Dados e artigos 32 a 36 do 
GDPR, ou se o Importador de Dados 
não estiver dentro do escopo do 

GDPR, as leis de proteção de dados 
aplicáveis ao Importador de Dados. 

c. O Exportador de Dados e o 
Importador de Dados responderão às 
consultas dos Titulares dos Dados e 
a uma Autoridade Supervisora sobre 
suas respectivas atividades de 

Processamento. Se uma 
Universidade receber indagações 
sobre o Processamento pela outra 
Universidade, deverá notificar 
imediatamente a Universidade, na 
medida em que a lei permitir. Se a 
outra Universidade não estiver 

disposta ou não puder responder, a 
Universidade que recebeu as 

indagações responderá ao inquérito 
da melhor forma possível. 

d. O Importador de Dados e o 
Exportador de Dados deverão 

cumprir suas obrigações sob este 
acordo, a seu próprio custo. 

e. O Importador de Dados e o 
Exportador de Dados deverão adotar 
medidas técnicas e organizacionais 
apropriadas para proteger os Dados 
Pessoais contra destruição acidental 

ou ilegal ou perda acidental, 
alteração, divulgação ou acesso não 
autorizado, e que proporcionem um 

personal data, each University is a 

Controller within the meaning of the 
GDPR and the Universities are not joint 
Controllers in the sense of Article 26 
GDPR 

3. Since UNICAMP is a public authority or 
body outside of the European Union or 

the European Economic Area, this 
contract shall be considered as a legally 
binding and enforceable instrument in 
accordance with Article 46(2)(a) of the 
GDPR.  

4. The Data Exporter and the Data 

Importer warrant and undertake that: 
a. The Data Importer has collected, 

processed and transferred the 
Personal Data in accordance with the 

GDPR, or, if the Data Exporter does 
not fall within the scope of the 
GDPR, the relevant data protection 

laws applicable to the Data Exporter.  
b. The Data Importer will process the 

Personal Data as an independent 
Controller in accordance with the 
GDPR, in particular with regard to 
Data Subject’s rights and articles 32 
to 36 GDPR, or if the Data Importer 

does not fall within the scope of the 
GDPR, the relevant data protection 
laws applicable to the Data Importer. 

c. The Data Exporter and Data 
Importer will respond to enquiries 
from Data Subjects and a 

Supervisory Authority concerning its 
respective Processing activities. If a 
University receives enquiries about 
Processing by the other University, it 
shall immediately notify the that 
University insofar as the law permits 
this. If the other University is 

unwilling or unable to respond, the 
University that has received the 
enquiries shall respond to such 
enquiry to the best of its abilities. 

d. The Data Importer and the Data 
Exporter shall each perform their 
obligations under this agreement at 

their own cost. 
e. The Data Importer and the Data 

Exporter shall have in place 
appropriate technical and 
organizational measures to protect 
the Personal Data against accidental 

or unlawful destruction or accidental 
loss, alteration, unauthorized 
disclosure or access, and which 
provide a level of security 
appropriate to the risk represented 
by the Processing and the nature of 
the Personal Data to be protected. 
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nível de segurança adequado ao 

risco representado pelo 
Processamento e à natureza dos 
Dados Pessoais a serem protegidos. 

 
ARTIGO 12 RESPONSABILIDADE 
 

As Universidades não assumem 
responsabilidade por danos e prejuízos 
causados por força maiores. 
 
ARTIGO 13 PONTO DE CONTATO 
 

As Universidades, através dos Orientadores, 
comunicarão entre si toda a informação e 
documentação necessárias para a supervisão 
conjunta da pesquisa de doutorado da 

Doutoranda e para a preparação e 
submissão da tese de doutorado. 
 

 
Maastricht University 
PhD Office 
Minderbroedersberg 4-6 
6211 LK Maastricht 
The Netherlands 
phd-office@maastrichtuniversity.nl 

 
Universidade Estadual de Campinas 
Pró-Reitoria de Pós Graduação 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas, São Paulo, Cep: 13.083-970 
Brasil 

secretaria.prpg@reitoria.unicamp.br 
 
ARTIGO 14 VIGÊNCIA 
 
1. Este acordo entrará em vigor após a 

assinatura pelos representantes legais 
das universidades e endosso da 

Doutoranda. Ele será válido até o dia 
seguinte ao dia em que os doutorados 
forem concedidos à Doutoranda ou até o 
prazo de integralização da aluna na 
Unicamp. 

 
 

ARTIGO 15 DISPUTAS 
 

1. Este contrato pode ser modificado ou 
rescindido por escrito das seguintes 
formas: 
a. pelo consentimento mútuo das 

Universidades; 
b. pela Doutoranda, por escrito, 

apresentando um resumo das razões 
da decisão; 

c. por qualquer Universidade, se um 
dos Orientadores renunciar ou for 
exonerado da sua responsabilidade e 

um orientador substituto adequado 
não puder ser encontrado dentro de 
um prazo razoável; 

 

 
ARTICLE 12 LIABILITY 
 
The Universities do not assume liability for 
damages and losses caused by force 
majeure. 

 
ARTICLE 13 POINT OF CONTACT 
 
The Universities, through the Supervisors, 
will communicate to one another all the 
information and documentation needed for 

the joint supervision of the Doctoral 
Candidate's doctoral research and the 
preparation and submission of the doctoral 
thesis. 

 
Maastricht University 
PhD Office 

Minderbroedersberg 4-6 
6211 LK Maastricht 
The Netherlands 
phd-office@maastrichtuniversity.nl 
 
University of Campinas 
Vice Rector for Graduate Studies 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas, São Paulo, Cep: 13.083-970 
Brazil 
secretaria.prpg@reitoria.unicamp.br 
 
ARTICLE 14 DURATION OF AGREEMENT 

 
1. This agreement shall take effect upon 

signature by the legal representatives of 
the Universities and endorsement by the 
Doctoral Candidate. It shall be valid until 
the day following the day on which the 
doctoral degrees are awarded to the 

Doctoral Candidate or until UNICAMP’s 
course completion deadline. 

 
 
 
ARTIGO 15 DISPUTES 
 

1. This agreement can be modified or 
terminated in writing in the following 

ways: 
a. by the mutual consent of the 

Universities; 
b. by the Doctoral Candidate, in 

writing, giving a summary of the 
reasons for the decision; 

c. by either University, if one of the 
Supervisors renounces or is relieved 
of his/her responsibility and a 
suitable replacement supervisor 
cannot be found within a reasonable 

time; 
d. by either University, should the 

Doctoral Candidate be in serious and 
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d. por qualquer Universidade, caso a 

Doutoranda esteja em séria e 
contínua violação do Regulamento; 

e. por qualquer Universidade, se o 
candidato não fizer progresso 
acadêmico satisfatório e os 
procedimentos normais da 

universidade para lidar com o 
problema não tiverem sido efetivos; 

f. por outras razões que as 
universidades concordem que 
justifiquem a rescisão do contrato. 

2. Todas as disputas decorrentes ou 

relacionadas com a interpretação ou a 
execução do presente Acordo serão 
resolvidas amigavelmente entre os 
Orientadores. Se o assunto não for 

resolvido dentro de trinta dias corridos, 
será encaminhado aos diretores das 
respectivas faculdades envolvidas no 

Acordo. Se os diretores não puderem 
resolver a questão dentro de trinta dias 
corridos, ele será encaminhado ao reitor 
de cada universidade. A tentativa dos 
reitores de levar a uma solução amigável 
será considerada como falha se a 
disputa não for resolvida dentro de 30 

dias da data da remessa da disputa 
pelos diretores, caso em que o parágrafo 
4 deste artigo será aplicado. 

3. Se uma disputa não puder ser resolvida 
amigavelmente, a disputa será regida 
pelas disposições da lei nacional do réu e 

estará sujeita à jurisdição dos tribunais 
no país do réu. O réu é a universidade 
contra a qual o primeiro pedido foi 
apresentado. Os tribunais do país do réu 
são, subsequentemente, exclusivamente 
competentes para lidar com todas e 
quaisquer (contra) reivindicações 

relacionadas à (primeira) reivindicação. 
A (primeira) data de cumprimento do 
mandado determina quando a primeira 
reivindicação foi apresentada. 

 
 
 

 
ASSIM ACORDADO PELAS PARTES: 

 
Maastricht University 
Data:     /     / 
 

 
 
 
Profa. Dra. Rianne Letschert 
Reitora 
 
Universidade Estadual de Campinas 

Data:     /    / 
 
 

ongoing breach of the Regulations; 

e. by either University, if the Doctoral 
Candidate fails to make satisfactory 
academic progress and the normal 
procedures of the university for 
dealing with the problem have not 
been effective; 

f. for other reasons that the 
universities agree give reasonable 
cause for termination of the 
agreement. 

2. All disputes arising out of or in 
connection with the interpretation or the 

performance of this Agreement shall be 
settled amicably between the 
Supervisors. If the matter is not 
resolved within thirty calendar days, it 

shall be referred to the deans of the 
respective faculties involved in the 
Agreement. If the deans are unable to 

resolve a matter within thirty calendar 
days, it shall be referred to the rector of 
each University. The rectors’ attempt to 
bring about an amicable solution shall be 
considered to have failed if the dispute is 
not resolved within 30 days from the 
date of the referral of the dispute by the 

deans, in which case paragraph 4 of this 
article shall apply. 

3. If a dispute cannot be resolved amicably 
then the dispute shall be governed by 
the provisions of national law of the 
defendant and shall be subject to the 

jurisdiction of the courts in the country 
of the defendant. The defendant is the 
University against whom the first claim 
has been lodged. The courts of the 
country of the defendant are 
subsequently exclusively competent to 
deal with any and all (counter) claims 

related to that (first) claim. The (first) 
date of serving the writ of summons 
determines when the first claim had 
been lodged. 

 
 
THUS AGREED BY THE PARTIES: 

 
Maastricht University 

Date:     /     / 
 
 
 

 
Prof. Dr. Rianne Letschert 
Rector 
 
University of Campinas 
Date:     /    / 
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Profa. Dra. Nancy Lopes Garcia 
Pró-Reitora de Pós-Graduação 
 
ENDOSSADO POR 
 

Maastricht University 
Data:     /     / 
 
 
 
 

Cintia Denise Granja 
Doutoranda 
 

Prof. Dr. Nancy Lopes Garcia 

Vice-Rector for Graduate Studies 
 
ENDORSED BY 
 
Maastricht University 
Date:     /     / 

 
 
 
 
Cintia Denise Granja 
Doctoral Candidate 
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
 
 

 
ASSUNTO: Concurso de provas e títulos para obtenção do Título de Livre 

Docente na área de Geografia, na disciplina GF 605 – Geomorfologia do 
Brasil 

 

             
               PARECER DGEO Nº 01/2020 

 

 

O Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), na 1ª. Reunião ordinária aprovou por unanimidade o parecer 

favorável a inscrição da Professora Doutora Regina Célia de Oliveira (candidata única) para 

o concurso de provas e títulos para obtenção do Título de Livre Docente na área de 

Geografia, na disciplina GF 605 – Geomorfologia do Brasil, do Departamento de Geografia, 

do Instituto de Geociências, da Universidade Estadual de Campinas. O parecer foi emitido 

pelo Professor Doutor Raul Reis Amorim. 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
14 de fevereiro de 2020. 

 
 
 
 

 
 

Prof. Dr. Francisco Sérgio Bernardes Ladeira 
Vice-Chefe do Depto de Geografia 

IG/UNICAMP-Matric.: 285579 

 
 
 
 

Fls. 106 



 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
 

 

 

 

PARECER 

 

Parecer conclusivo sobre a inscrição do Professora Doutora Regina Célia 

de Oliveira no concurso de provas e títulos para obter o Título de Livre Docente 

na área de Geografia, disciplina GF605 – Geomorfologia do Brasil. 

A docente apresentou documentação que comprova a realização regular 

de atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão desde o seu ingresso na 

UNICAMP, no ano de 2005, em tempo integral, Regime RDIDP – 40 horas. 

Considerando a Deliberação CONSU-A-018/2018, de 27/11/2018 que 

Altera a Deliberação CONSU-A-009/2015, que estabelece as normas a serem 

observadas nos concursos para provimento de cargo de Professor Titular e 

a Deliberação CONSU-A-005/2003, que trata das normas para realização de 

Concursos para o Título de Livre-Docente a candidata atende aos requisitos para 

efetuar a inscrição, pois se enquadra no perfil aprovado pelo Instituto de 

Geociências, conforme o Capítulo IV, Artigo 9 da Deliberação CONSU-A-

028/2011 de 27/09/2011, que dispõe sobre o Perfil Acadêmico de Pesquisador 

Associado I (MS-5.1) e Professor Titular (MS-6) da Carreira do Magistério 

Superior (MS) do Instituto de Geociências, a referida professora comprovou a 

partir da análise do Memorial apresentado, currículo e documentação 

comprobatória, que atente às exigências referentes ao perfil qualitativo e às 

condições especificadas para o Concurso de Livre Docente no Departamento de 

Geografia, Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). 

O artigo 9º Deliberação CONSU-A-028/2011 aponta requisitos necessários 

para a promoção. A professora atendeu todos os requisitos como aponta os itens 

a seguir: 

• Atendendo ao item I do artigo 9 Deliberação CONSU-A-028/2011, no 

interstício da sua última promoção na carreira docente (13/06/2012), no que 

se refere ao ensino de graduação: 

a) a Professora Regina Célia de Oliveira tem ministrado anualmente duas 

disciplinas nos cursos de graduação em Geografia (número 54 e 55): GF506 

– Geomorfologia Climática e Litorânea e a disciplina GF605 – Geomorfologia 
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do Brasil. Anteriormente, o docente também ministrou as disciplinas GN304 

– Trabalho de Campo; GN110 – Ciência do Sistema Mundo e GF303 - 

Geomorfologia; 

b) A oferta de disciplinas na pós-graduação também apresentou regularidade. 

A docente ofertou três disciplinas diferentes: GG023 – Estudos Dirigidos em 

Geografia; GG031 – Geomorfologia Litorânea; GG043 – Geomorfologia 

aplicada ao planejamento; GG038 – Tópicos Especiais; 

• No que se refere ao item II, que trata da produção científica, a referida 

docente cumpriu as condições específicas, conforme apontado abaixo: 

1. Para atender a resolução, a docente precisaria ter no mínimo 7 publicações 

(considerando a média de uma publicação por ano) em revista técnico-

científica especializada no país ou no exterior ou capítulo de livro no país ou 

no exterior. A docente atendeu a este requisito, pois apresentou ao longo do 

interstício um trabalho em revista técnico-científica especializada em âmbito 

internacional, vinte e dois trabalhos em revistas técnico-científica 

especializadas em âmbito nacional. 

2. No que tange aos itens solicitados para todo o percurso de sua carreira por 

este mesmo item da resolução, a docente atendeu cinco das atividades: 

trabalhos completos em anais de eventos técnico-científicos: atividade 2.2.1. 

– com vinte e cinco trabalhos; e 2.2.2 –com quatorze trabalhos. Também vinte 

e dois capítulos de livro no país, e um livro organizado. Fez estágio de pós-

doutorado na Universidad de Habana, atendendo ao item 2.8; e coordenou 

quatro projetos de pesquisa listados no Quadro 01, atendendo ao item 2.11.2 

e participou como integrante em dois projetos de pesquisa que atende ao 

item 2.11.1. 

 

 

 

 

 

Quadro 01 – Projetos de Pesquisa, agência de fomento e status de atuação. 
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Agência de 
Fomento 

Atuação Título do Projeto 

CAPES Coordenador Análise dos Componentes naturais e suas 
transformações 

CNPq Coordenador Bolsa de Produtividade – Paisagem e 
categorias de gestão: o Litoral do Estado 
de São Paulo/Brasil e o Litoral de 
Havana/Cuba 

FAPESP Coordenador A Paisagem como unidade de análise 
espacial sob uma abordagem 
Geossistêmica: o Litoral do Estado de São 
Paulo/Brasil e Litoral de Havana/Cuba 

FAPESP Coordenador Zoneamento Geoambiental do litoral do 
estado de São Paulo e litoral Norte 
Fluminense no Rio de Janeiro como 
instrumento de ordenamento territorial 

Universidade de 
Havana 

Integrante Ordenamento y Gestión Ambiental en el 
contexto del Desarrollo Regional de la 
Apropiación del litoral en Cuba y Brasil 

FAPESP Integrante Assessment of Impacts and Vulnerability to 
Climate Change in Brazil and strategies for 
Adaptation options 

 

• Outro item atendido pelo candidato é o III. No interstício o docente concluiu 

dez orientações de mestrado, seis de doutorado, 1 supervisão de Pós-

Doutorado além de orientar bolsistas de iniciação científica, trabalhos de 

conclusão de curso, PAD (três) e PED (seis); 

• No que se refere ao item IV, o docente participou de inúmeras bancas de 

monografia/trabalho de conclusão de curso (duas), qualificação de mestrado 

(vinte e uma) mestrado (vinte e quatro), qualificação de doutorado (vinte e 

duas), doutorado (vinte e oito) bem como de bancas de concurso público 

(quatro). A professora ministrou palestras, participou de mesas redondas. O 

docente é bolsista de Produtividade do CNPq desde o ano de 2017, além de 

já ter obtido auxílios financeiros da CAPES e CNPq. Ao longo do interstício, 

a professora Regina Célia de Oliveira é membro do conselho departamental 

do Departamento de Geografia (DGEO) e foi chefe do mesmo departamento 

por duas vezes, membro da congregação do Instituto de Geociências, 

atualmente coordenadora associada de graduação do Instituto de 

Geociências. Integrou várias comissões temporárias do Departamento de 
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Geografia e da Unidade, o Instituto de Geociências. A docente comprova a 

sua participação nos itens 4.2; 4.4; 4.8; 4.9; 4.18 e 4.19. 

O memorial apresentado contempla, portanto, as exigências da supracitada 

Deliberação no que se refere ao perfil qualitativo e às condições específicas para 

obter o título de Livre Docente do Instituto de Geociências da UNICAMP. Desta 

forma, recomendo a aprovação da inscrição da Professora Doutora Regina Célia 

de Oliveira no referido concurso. 

 

Campinas, 30 de janeiro de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Raul Reis Amorim 

Prof. MS-3.1 do Departamento de Geografia - UNICAMP 
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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE 1 

GEOGRAFIA EM 05/02/2020.  2 
 3 

Em 05/02/2020, às 14h e 00min, a Assembleia do Departamento de Geografia reuniu-se sob a 4 

presidência do Prof. Dr. Raul Reis Amorim e com os seguintes membros: Professores 5 

Doutores: Adriana Maria Bernardes Silva, Aline Pascoalino, Antônio Carlos Vitte, Archimedes 6 

Perez Filho, Claudete de Castro Vitte, Francisco Sérgio Bernardes Ladeira; Lindon Fonseca 7 

Matias, Marcio Antonio Cataia, Marcos César Ferreira, Maria Tereza Duarte Paes, Rafael 8 

Straforini, Regina Célia de Oliveira, Ricardo Abid Castillo, Roberto Greco, Tania Seneme do 9 

Canto, Vicente Eudes Lemos Alves. Representante de Funcionários: Salvador Carpi Júnior e a 10 

Represente Discente da Pós-Graduação Carolina Pérdomo. 1. Expediente:  1) Aprovação do 11 

parecer emitido pelo Professor Raul Reis Amorim referente ao Concurso de provas e títulos 12 

para obtenção do Título de Livre Docente na área de Geografia, na disciplina GF 605 – 13 

Geomorfologia do Brasil. Colocando o item em votação: 1 abstenção e 16 votos favoráveis pela 14 

aprovação. O Professor Raul Reis Amorim encerrou a reunião, também lavrando a Ata.  15 

 16 
 17 
 18 

Prof. Dr. Raul Reis Amorim 19 
Chefe do Depto de Geografia 20 
IG/UNICAMP-Matric.:308705 21 
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