
Afastamentos a Serviço
Número:

2/2018

02/04/2018Data de geração:Escola de MinasOrgão solicitante:

Departamento de Geologia

PCDP 000020/18

Nome do Proposto:

CPF do Proposto: Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:

ANDRE DANDERFER FILHO

475.948.539-20 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

UFOP - VIAGEM NACIONAL - ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR

Ouro Preto (26/01/2018) Diamantina (28/01/2018)

Diamantina (28/01/2018) Ouro Preto (28/01/2018)

Descrição Motivo: Trabalho de campo curricular com alunos da disciplina Geotectônica - GEO 162.
No primeiro dia será feito o deslocamento até Diamantina, para pernoite. No dia seguinte (sábado) serão vistos diversos
afloramentos para prática dos alunos com foco no reconhecimento sítios tectônicos, relacionadas com o preenchimento de
antigas bacias sedimentares (riftes), e estruturas tectônicas associadas com tectônica formadora e de inversão tectônica de
bacias com embasamento envolvido. Neste dia será feito pernoite em Curvelo. No dia seguinte (domingo) serão visitados
novos afloramentos com foco na deformação cratônica da cobertura, sem o envolvimento do embasamento, além do
reconhecimento de uma tectonossequência relacionada com o preenchimento de uma bacia de antepais. A partir das 15:00
a excursão encerra e se inicia o retorno a Ouro Preto.
OBS: Nenhum anexo foi realizado por defeito no sistema.

421.68Valor das Diárias:

PCDP 000021/18

Nome do Proposto:

CPF do Proposto: Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:

ANDRE MARCONATO

319.068.788-97 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

UFOP - VIAGEM NACIONAL - ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR

Ouro Preto (18/01/2018) Torre de Pedra (21/01/2018)

Torre de Pedra (21/01/2018) Ouro Preto (21/01/2018)

Descrição Motivo: Trabalho de campo curricular com alunos da disciplina Estratigrafia - Turmas 21 e 22.
Justificativa: A excursão das turmas 21 e 22 de Estratigrafia (GEO155) vai visitar a região de Torre de Pedra-SP. O objetivo
é o treinamento em campo de técnicas de estratigrafia em levantamento de sistemas marinhos  e continentais em bacias
sedimentares. Os alunos visitarão o Parque Geológico do Varvito e cortes de estrada ao longo da Rod. Castello Branco,
onde afloram rochas sedimentares da Bacia do Paraná. Devido às peculiaridades da região e acesso a afloramentos a
região é de notável utilidade para o ensino das técnicas referentes à disciplina.
OBS: Nenhum anexo foi realizado por defeito no sistema.

577.86Valor das Diárias:

PCDP 000022/18

Nome do Proposto:

CPF do Proposto: Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:

ISAAC DANIEL RUDNITZKI

838.950.942-34 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

UFOP - VIAGEM NACIONAL - ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR

Ouro Preto (18/01/2018) Torre de Pedra (21/01/2018)

Torre de Pedra (21/01/2018) Ouro Preto (21/01/2018)

Descrição Motivo: Trabalho de campo curricular. Justificativa: A excursão das turmas 21 e 22 de Estratigrafia (GEO155) vai visitar a região de
Torre de Pedra-SP. O objetivo é o treinamento em campo de técnicas de estratigrafia em levantamento de sistemas
marinhos  e continentais em bacias sedimentares. Os alunos visitarão o Parque Geológico do Varvito e cortes de estrada
ao longo da Rod. Castello Branco, onde afloram rochas sedimentares da Bacia do Paraná. Devido às peculiaridades da
região e acesso a afloramentos a região é de notável utilidade para o ensino das técnicas referentes à disciplina.
OBS: Nenhum anexo foi realizado por defeito no sistema.

577.86Valor das Diárias:

PCDP 000059/18

Nome do Proposto:

CPF do Proposto: Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:

STEFANO ALBINO ZINCONE

011.751.256-79 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

UFOP - VIAGEM NACIONAL - ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR

Descrição Motivo: No primeiro dia deslocamos até Diamantina, para pernoite. No dia seguinte (sábado) visitamos diversos afloramentos para
prática dos alunos com foco no reconhecimento sítios tectônicos, relacionadas com o preenchimento de antigas bacias
sedimentares (riftes), e estruturas tectônicas associadas com tectônica
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Ouro Preto (26/01/2018) Diamantina (28/01/2018)

Diamantina (28/01/2018) Ouro Preto (28/01/2018)

formadora e de inversão tectônica de bacias com embasamento envolvido. Neste dia pernoitamos em Curvelo. No dia
seguinte (domingo) visitamos novos afloramentos com foco na deformação cratônica da cobertura, sem o envolvimento do
embasamento, além do reconhecimento de uma tectonossequência relacionada com o preenchimento de uma bacia de
antepais. A partir das 15:00 iniciamos o retorno a Ouro Preto.

408.19Valor das Diárias:

Departamento de Engenharia Ambiental

PCDP 000185/18

Nome do Proposto:

CPF do Proposto: Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:

JOSE FRANCISCO DO PRADO FILHO

432.923.720-20 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

Nacional - A Serviço

Ouro Preto (15/02/2018) Lavras (15/02/2018)

Lavras (15/02/2018) Ouro Preto (15/02/2018)

Descrição Motivo: Visita técnica curricular à Universidade Federal de Lavras (UFLA)

67.68Valor das Diárias:

Departamento de Geologia

PCDP 000219/18

Nome do Proposto:

CPF do Proposto: Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:

EDISON TAZAVA

068.523.968-35 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

UFOP - VIAGEM NACIONAL - ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR

Ouro Preto (12/03/2018) Vazante (16/03/2018)

Vazante (16/03/2018) Ouro Preto (16/03/2018)

Descrição Motivo: O trabalho vai ser realizado na região de Vazante – MG, com apoio da empresa Nexa Resources (Grupo Votorantim), no
período de 12 a 16/03/2018. Essa etapa de campo é necessária para o desenvolvimento do TCC, onde será realizado o
reconhecimento da área de estudo, descrição e coleta de amostras em testemunho de sondagem.

416.30Valor das Diárias:

PCDP 000221/18

Nome do Proposto:

CPF do Proposto: Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:

ALICE FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA

062.022.976-46 PROFESSOR 3 GRAU SUBSTITUTO

UFOP - VIAGEM NACIONAL - ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR

Ouro Preto (06/03/2018) Morro do Chapéu (15/03/2018)

Morro do Chapéu (15/03/2018) Ouro Preto (15/03/2018)

Descrição Motivo: Trabalho de campo curricular com alunos da disciplina Técnicas de Levantamento Estratigráfico. A disciplina Técnicas de
Levantamento Estratigráfico (GEO270) é baseada em atividade de campo didática. As atividades desenvolvidas visam o
treinamento dos estudantes em técnicas de levantamento estratigráfico e mapeamento de bacias sedimentares, sendo de
excepcional importância para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos estudantes do curso de Eng. Geológica. A
região escolhida para o desenvolvimento da disciplina dispõe de excepcionais exposições rochosas de bacias sedimentares
pré-cambrianas, com apreciável variedade de rochas e ambientes sedimentares em uma área considerada clássica para a
geologia do Brasil, a Chapada Diamantina

1,514.94Valor das Diárias:

PCDP 000222/18

Nome do Proposto:

CPF do Proposto: Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:

ISAAC DANIEL RUDNITZKI

838.950.942-34 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

UFOP - VIAGEM NACIONAL - ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR

Descrição Motivo: Trabalho de campo curricular com alunos da disciplina Técnicas de Levantamento Estratigráfico. Trabalho de campo
curricular com alunos da disciplina Técnicas de Levantamento Estratigráfico. A disciplina Técnicas de Levantamento
Estratigráfico (GEO270) é baseada em atividade de campo didática. As atividades desenvolvidas visam o treinamento dos
estudantes em técnicas de levantamento estratigráfico e mapeamento de bacias sedimentares, sendo de excepcional
importância para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos estudantes do curso de Eng. Geológica. A região
escolhida para o desenvolvimento da disciplina dispõe de excepcionais exposições rochosas de bacias sedimentares pré-
cambrianas, com apreciável variedade de rochas
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Ouro Preto (06/03/2018) Morro do Chapéu (15/03/2018)

Morro do Chapéu (15/03/2018) Ouro Preto (15/03/2018)

e ambientes sedimentares em uma área considerada clássica para a geologia do Brasil, a Chapada Diamantina

1,514.94Valor das Diárias:
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