
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 1 

GEOLOGIA, realizada aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e seis, no Instituto 2 

de Geociências da Universidade de São Paulo – sala trezentos e quinze, Cidade de São 3 

Paulo, Estado de São Paulo. Dando continuidade a reunião do dia anterior, esta reunião teve 4 

início às nove horas com a presença dos senhores: Rômulo Machado, Diretor Presidente; 5 

Herbet Conceição, Diretor Vice-Presidente; Lucy Gomes Sant’Anna, Diretora Secretária; 6 

Joel Barbujiani Sígolo, Diretor Financeiro; Cristiane Castañeda, Diretora de Comunicação e 7 

Publicações; Evandro Fernandes de Lima, Diretor Adjunto; Washington de Jesus S. da 8 

Franca Rocha, Vice-Presidente do Núcleo Bahia; Gustavo de Assunção Mello, Presidente 9 

do Núcleo de Brasília, Andréa Vaz de Melo França, Vice-Presidente do Núcleo Minas 10 

Gerais, Eduardo Paim Viglio, Vice-Presidente  do Núcleo Norte;  Francisco de Assis Negri, 11 

Presidente do Núcleo São Paulo; Antonio Carlos Pedrosa Soares, Conselheiro representante 12 

do Núcleo Minas Gerais; Luiz Antonio Pereira de Souza, Conselheiro representante do 13 

Núcleo São Paulo. EXPEDIENTE:  Dando início ao item Premiações a serem entregues no 14 

43º Congresso Brasileiro de Geologia o Senhor Presidente conduziu a apresentação dos 15 

candidatos aos prêmios da Sociedade Brasileira de Geologia, conforme indicações dos 16 

Núcleos Regionais. A seguir o Senhor Presidente perguntou aos presentes se desejariam 17 

fazer um melhor enquadramento dos candidatos indicados pelos Núcleos aos prêmios da 18 

Sociedade. O Núcleo Minas Gerais propôs a indicação do candidato Joachim Karfunkel 19 

para o prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva ao invés do prêmio Henry Gorceix. O 20 

Núcleo Bahia propôs a indicação do candidato Moacyr Moura Marinho para o prêmio 21 

Pandiá Calógeras ao invés do prêmio Orville Derby. Ambas propostas de reenquadramento 22 

foram aprovadas. A seguir os senhores conselheiros passaram a indicar candidatos aos 23 

prêmios da sociedade, tendo sido incluídos o candidato Manoel Barreto para o prêmio 24 

Pandiá Calógeras, o candidato Nilson Francisquini Botelho para o prêmio Henry Gorceix, o 25 

candidato Kenitiro Suguio para o prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva, o candidato 26 

Cláudio Riccomini para o prêmio Henry Gorceix, e os candidatos Willliam Sallun Filho e 27 

Renato Paes de Almeida para o prêmio Martelo de Prata. Ficou decidido que o Conselho 28 

Diretor concederia prêmios para os anos de dois mil e cinco e dois mil e seis, que seguem 29 

relatados nesta ordem.Tendo em vista a concordância por parte dos presentes, o Senhor 30 

Presidente procedeu à votação. Para o prêmio Orville Derby foram eleitos os senhores 31 



Pedro Victor Zalán e Luiz Carlos da Silva. Para o prêmio Martelo de Prata foram eleitos os 32 

senhores Eliane Guedes Ferreira e Basílio Elesbão da Cruz Filho. Para o prêmio Pandiá 33 

Calógeras foram eleitos os senhores Paulo Manoel Mendes de Mendonça e Moacir Moura 34 

Marinho. Para o prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva foram eleitos os senhores 35 

Joachim Karfunkel e Kenitiro Suguio. Para o prêmio Henry Gorceix foram eleitos Maria 36 

Antonieta da Conceição Rodrigues e Nilson Francisquini Botelho. Item Previsão 37 

Orçamentária de dois mil e seis o senhor Francisco de Assis Negri, membro do Comitê 38 

Auditor, recomendou ao Conselho Diretor a aprovação com base na avaliação realizada 39 

pelo Comitê. Em votação a Previsão Orçamentária de dois mil e seis foi aprovada por 40 

unanimidade. No item Revista Brasileira de Geociências, o senhor Elvo Fassbinder, co-41 

editor da revista, fez ampla explanação sobre a situação dos artigos em tramite na RBG e 42 

modificações a serem implantadas para a melhoria da revista. Várias sugestões foram 43 

apresentadas pelos Conselheiros. O senhor Joel Barbujiani Sígolo ponderou que não 44 

haveria necessidade de realizar a revisão da língua portuguesa nos artigos a serem 45 

publicados e sugeriu que os autores tivessem a oportunidade de indicar possíveis conflitos 46 

de interesse com potenciais revisores. O senhor Antonio Carlos Pedrosa Soares sugeriu que 47 

os editores façam uma avaliação prévia do mérito do artigo, verificando se é adequado para 48 

publicação na RBG ou sugerir outro veículo para publicação. Sugeriu ainda que os autores 49 

possam sugerir revisores e tenham seus nomes identificados, mantendo-se o sigilo dos 50 

revisores. Deve-se ainda modificar a tabela de avaliação dos artigos pelos revisores, que 51 

deveriam realizar correções de português nos artigos. Ressaltou ainda que deveria se 52 

utilizar o endereço residencial para contato com os revisores. Deve haver copydesk da 53 

prova final do artigo, trabalho a ser realizado pelos editores. O senhor Antonio Carlos 54 

Pedrosa Soares sugeriu ainda a implantação do Brazilian Journal of Geosciences, título que 55 

poderia ser colocado na capa da RBG. O senhor Herbet Conceição considerou que o papel 56 

do editor é fundamental na avaliação do mérito dos artigos e concordou que os autores 57 

devem ser identificados. Poderia-se providenciar a elaboração de um manual para os 58 

revisores de artigos sobre como proceder em algumas situação para utilização do sistema 59 

online. Sugeriu também que a secretaria da Sede mantenha atualizado o cadastro dos sócios 60 

e que o software que gerencia a publicação online da RBG avise os autores da necessidade 61 

de pagar a taxa para publicação de artigos aprovados. O senhor Herbet Conceição propôs 62 



que se mude a capa da revista, que poderia adotar uma foto como motivo por gestão. O 63 

senhor Washington Rocha salientou que o conflito de interesse pode ser em muito 64 

minimizado pelo cuidado na distribuição dos artigos para os revisores, e considera 65 

importante a identificação dos autores. O senhor Evandro Fernandes de Lima sugeriu que 66 

se contrate um profissional para a confecção da nova capa da revista. O senhor Evandro F. 67 

de Lima salientou que os editores não devem se intimidar tecnicamente na decisão sobre a 68 

aprovação ou não de um artigo para a publicação e que a revista poderia adotar novos temas 69 

de interesse com abrangência nacional. O senhor Francisco de Assis Negri sugeriu que se 70 

aproveite pesquisadores em instituições no país, não vinculados ao sistema de bolsa do 71 

Conselho Nacional de Pesquisa Tecnológica (CNPq), como potenciais revisores da revista, 72 

e que se instale um contador de visitas para a RBG online. No item Outros Assuntos, o 73 

senhor Washington Rocha apresentou a situação atual de organização do 43º Congresso 74 

Brasileiro de Geologia, considerado muito apropriado pelos conselheiros. Em não havendo 75 

outros assuntos a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Lucy Gomes 76 

Sant’Anna, Diretora-Secretária, lavrei a presente Ata, que após lida e considerada de 77 

acordo em próxima reunião será aprovada a assinada pelos Diretores presentes. São Paulo, 78 

aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e seis. 79 


