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1 – Introdução 

 

Apresento o quarto relatório semestral de afastamento docente, referente às 

atividades desenvolvidas do curso de pós-graduação, nível doutorado em Geofísica, 

no Observatório Nacional – ON. 

De acordo com o artigo 6º da resolução nº 04 do CONSEPE, de 19 de outubro 

de 2007, o docente afastado para realização de curso de qualificação deverá 

encaminhar ao Departamento ou órgão equivalente, o relatório semestral de suas 

atividades junto ao curso. 

O meu afastamento das atividades acadêmicas na Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, foi publicado via portaria nº 726, de março 

de 2016, no período de 15 de fevereiro de 2016 a 14 de fevereiro de 2018, conforme 

apresento no Anexo (1). 

No ano de 2018 o afastamento foi prorrogado por 12 meses e publicado via 

portaria nº 342, de fevereiro de 2018, no período de 15 de fevereiro de 2018 a 14 de 

fevereiro de 2019, conforme apresento no Anexo (2). 

Posteriormente foi autorizado a prorrogação da licença por mais 6 meses, 

conforme parecer nº 009/2019 da CPPD, no período de 15 de fevereiro de 2019 a 14 

de agosto de 2019, conforme apresento no Anexo (3). 

Embora a portaria nº 726/2016 defina o afastamento a partir de 15 de fevereiro 

de 2016, o efetivo inicio do afastamento das atividades docente só ocorreu em 22 de 

março de 2016. 

Com relação a este relatório semestral, informo que a pós-graduação em 

Geofísica do Observatório Nacional possui matricula em disciplinas de forma 

trimestral, sendo que a matrícula no programa de Doutorado ocorre uma única vez, 

na entrada do aluno na instituição, não sendo necessária ser renovada. Segue no 

Anexo (4) a declaração de matricula no Doutorado com a data atualizada. 

Neste relatório inicialmente apresento uma síntese das principais atividades 

acadêmicas realizadas nos últimos seis meses, onde descrevo as atividades do 

projeto de pesquisa que se encontram em andamento e as que foram realizadas. 

Em seguida, descrevo os trabalhos elaborados e submetidos para publicações 

em periódicos científicos, curso aperfeiçoamento e participações em eventos. 
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Nos anexos (1 a 8) apresentam-se todos os documentos comprobatórios das 

atividades descritas no presente relatório. 

 

2 – Atividades acadêmicas 

 

Apresento em síntese todas as atividades acadêmicas realizadas nos últimos 

meses do meu projeto de pesquisa do Doutorado, constando os trabalhos de campo 

com as atividades de levantamento de dados geofísicos, disciplinas cursadas, 

processamento de dados, pesquisas laboratoriais e trabalhos científicos submetidos 

e/ou publicados.  

 

2.1 Pesquisa de Campo 

Não foram realizadas novas atividades de campo. A última atividade de campo 

em Jenipapo de Minas foi realizada no mês de Abril de 2017, que envolveram vários 

levantamentos geofísicos, sendo eles: Gradiometria Magnética, Eletrorresistividade e 

o Radar de Penetração no Solo (GPR – “Ground Penetrating Radar”). Todos foram 

realizados na localidade de Martins no Município de Jenipapo de Minas, conforme 

informado nos relatórios anteriores. 

 

2.2 Processamento e análise de dados e pesquisas laboratoriais 

As atividades de processamento dos dados adquiridos em campo contam com 

a utilização de dois Laboratórios, que são, o Laboratório de Geotermia e o Laboratório 

de Imageamento e Processamento do Observatório Nacional. 

As atividades laboratoriais visam o processamento dos dados geofísicos 

adquiridos nas atividades de campo. Foram adquiridos dados de resistividade elétrica 

do solo (imageamento elétrico), eletromagnéticos (radar de penetração no solo) e de 

gradiometria magnética. 

O processamento e análise dos dados adquiridos em campo de resistividade 

elétrica foram finalizados. Os resultados alcançados nesta atividade foram 

apresentados em eventos científicos nacionais e internacionais, como também foram 

utilizados para elaboração de artigos, conforme descrito no relatório anterior (quinto 

relatório de afastamento, no item 2.4 - Trabalhos científicos). 
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Os dados adquiridos pelo radar de penetração no solo (eletromagnético) e pelo 

magnetômetro (gradiometria magnética) tiverem as etapas de processamento e 

análise concluída. 

Complemento que a fase de processamento de dados foi concluída e que os 

resultados estão sendo inseridos no texto da tese. 

 

2.3 Disciplinas cursadas 

Não foram cursadas novas disciplinas no período na qual se refere o presente 

relatório. As disciplinas cursadas anteriormente já foram informadas nos relatórios 

anteriores de afastamento, na qual totalizaram 25 créditos em 9 disciplinas cursadas. 

 

2.4 Trabalhos científicos e participação em eventos 

Neste tópico serão expostos trabalhos cientificados submetidos, aceitos e 

publicados em periódicos e/ou anais de eventos, comprovantes em anexo (5 e 6).  

Não houveram novos artigos publicados e nem trabalhos apresentados em 

anais de evento científicos entre o 5º relatório (último entregue) e o 6º relatório 

(presente relatório). 

 

2.4.1 Artigo submetido 

Foi submetido um artigo intitulado “Use of electrical resistivity surveys for 

mapping seepage flows in a semiarid region of southeastern Brazil”, conforme 

informado no relatório anterior. Porém, após as etapas de revisão o artigo foi 

ressubmetido para a mesma revista “Near Surface Geophysics” com o título atualizado 

para “Use of electrical resistivity surveys for mapping seepage flows in near-surface 

layers: A case study of the semiarid region in Jenipapo de Minas, south-eastern Brazil” 

(comprovante no anexo 5), conforme descrito abaixo: 

• GOMES, J. L. S.; VIEIRA, F. P.; HAMZA, V. M. Use of electrical resistivity 

surveys for mapping seepage flows in near-surface layers: A case study 

of the semiarid region in Jenipapo de Minas, south-eastern Brazil. Near 

Surface Geophysics, 2019. ISSN: 1873-0604. 
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2.4.2 Participação em eventos 

Participei dos seguintes eventos (comprovantes no anexo 6): 

1. Marintec South America - Navalshore 2018. 

2. Rio Oil & Gas 2018. 2018. 

 

2.5 Curso de aperfeiçoamento 

Realizei um curso de aperfeiçoamento, conforme descrito a seguir: 

1. Curso de língua estrangeira: Inglês (nível avançado), com carga 

horária de 335 horas, realizado entre os dias 28/06/2016 e 10/12/2018, 

conforme comprovante em anexo (7 e 8). 

2. Curso “Eletrorresistividade na Prospecção de Água Subterrânea em 

Aquíferos Fraturados”, com carga horária de 8 horas. O curso foi 

ministrado pelo geofísico Allex Raiol Cardoso Medeiros (comprovante no 

anexo 9). 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Jorge Luiz dos Santos Gomes 

UFVJM/ICET  
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Anexo 1  

Portaria nº726, março de 2016. 
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Anexo 2  

Portaria nº342, fevereiro de 2018. 
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Anexo 3  

Parecer CPPD nº009, janeiro de 2019. 
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Anexo 4 

Declaração de matrícula no Doutorado em Geofísica. 
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Anexo 5 

Artigo submetido para periódico científico. 
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Anexo 6 

Participação em eventos. 
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Anexo 7 

Curso de aperfeiçoamento 
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Anexo 8 

Curso de aperfeiçoamento. 
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Anexo 9 

Curso de aperfeiçoamento. 

 


