
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 1 

GEOLOGIA - SBG, realizada no dia vinte e quatro do mês de novembro de dois mil e 2 

dezessete, na Sede da Sociedade Brasileira de Geologia na Sala da Congregação do 3 

Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, Rua do Lago, número quinhentos 4 

e sessenta e dois – Cidade Universitária – São Paulo – SP. A reunião teve início às nove 5 

horas e doze minutos e terminando às doze horas e trinta e quatro minutos do mesmo 6 

dia. Estiveram presentes na reunião os Diretores: Diretor Presidente, Gilmar Vital 7 

Bueno; Diretor Vice-Presidente, Luiz Carlos da Silva; Diretor Secretário, Fábio Braz 8 

Machado; Diretor Financeiro, Carlos Henrique Grohmann de Carvalho e a Diretora de 9 

Comunicação e Publicações, Julia Barbosa Curto Ma; Diretora de Programação Técnico-10 

Científica, Rosemary Hoff. A. EXPEDIENTE: Dando início à reunião, o senhor Diretor 11 

Presidente, Gilmar V. Bueno, passou a palavra ao senhor Diretor Secretário, Fábio B. 12 

Machado, que em seguida, leu e colocou em votação a ata da reunião anterior que foi 13 

aprovada por unanimidade e imediatamente disponibilizada no site da Sociedade. Em 14 

seguida, o senhor Diretor Presidente, Gilmar V. Bueno, relatou novamente sobre a 15 

necessidade de um fórum e a questão do Banco de Empregos e Estágios dentro do site 16 

da SBG. Agradeceu e elogiou as atuações dos diretores Luiz Carlos da Silva, Rosemary 17 

Hoff e Rogério Cardoso Gontijo no mandato da diretoria que se finda. Além disso, 18 

elogiou o trabalho daqueles que irão continuar no próximo mandato Fábio Braz 19 

Machado, Carlos Henrique Grohmann de Carvalho e Júlia Barbosa Curto Ma. Logo após, 20 

sobre o Quadragésimo Nono Congresso Brasileiro de Geologia (49CBG), o senhor Diretor 21 

Presidente, Gilmar V. Bueno, ressaltou que o Diretor Secretário, Fábio B. Machado, 22 

deverá estar presente em todas as reuniões da comissão. Por fim, o senhor Diretor 23 

Presidente, Gilmar V. Bueno, cobrou uma maior atuação da SBG com sociedades 24 

congêneres e passou a palavra para os demais membros da Diretoria Executiva. A 25 

senhora Diretora de Programação Técnico-Científica, Rosemary Hoff, falou sobre a 26 

necessidade dos advogados da SBG entrarem em contato com o senhor Nivaldo José 27 

Bósio (CREA-SP), para saber como a SBG poderia entrar em contato com o Ministério 28 

Público contra nomeações de não geólogos para cargos públicos que fazem referência 29 

a profissão. O senhor Diretor Vice-Presidente, Luiz Carlos da Silva, corroborou as 30 

palavras da diretora. B. ORDEM DO DIA: 1. Implantação da “Carteira do Associado da 31 

SBG (ad referendum CD)”: O senhor Diretor Secretário, Fábio B. Machado, apresentou o 32 

funcionamento do sistema para obtenção da Carteira do Sócio SBG. Os diretores 33 

decidiram que o sócio não poderá imprimir, mas sim gerar o arquivo de impressão já 34 

com a foto sendo esta obrigatória e que somente a secretaria terá acesso aos arquivos 35 

gerados. Desta forma, o Diretor Secretário, Fábio B. Machado, marcará uma reunião 36 

com a empresa contratada para as mudanças estruturais no Banco de Dados. Foi 37 

definido também pelos diretores que cada Núcleo terá que comprar o leitor de código 38 

de barras para usar a carteirinha nos eventos da SBG. 2. Anuidades da SBG para o ano 39 

de 2018 (ad referendum CD): O senhor Diretor Secretário, Fábio B. Machado, apresentou 40 

a minuta da Resolução duzentos e cinquenta e nove de dois mil e dezessete sobre as 41 

anuidades da SBG para o ano de dois mil e dezoito. A mesma foi aprovada pelos 42 

diretores para apreciação do Conselho Diretor da Sociedade. 3. Outros assuntos: a) 43 

Semana da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC - A diretoria decidiu 44 

por comercializar produtos no estande da SBG no referido evento. A senhora Diretora 45 

de Comunicação e Publicações, Julia B. Curto Ma, cuidará do operacional da participação 46 

no evento enquanto os diretores Fábio B. Machado e Carlos H.G. de Carvalho, cuidarão 47 



dos produtos comercializados. Por fim, a Diretora de Comunicação e Publicações, Julia 48 

B. Curto Ma, relatou a possibilidade de distribuição de cartilhas sobre geologia no 49 

evento. b) Marcação XML dos artigos do Brazilian Journal of Geology (BJG) – A senhora 50 

Diretora de Comunicação e Publicações, Julia B. Curto Ma, contabilizou 199 (cento e 51 

noventa e nove) artigos publicados entre os anos de dois mil e onze até dois mil e 52 

quatorze. Com base nesse número, a empresa Letra 1, orçou R$14.000,00 (quatorze mil 53 

reais) com elementos básicos, já uma empresa com sede na Índia orçou em R$ 8.160,00 54 

(oito mil cento e sessenta reais). c) DOI – O senhor Diretor Secretário, Fábio B. Machado, 55 

informou sobre os andamentos de geração de DOIs para os artigos da Revista Brasileira 56 

de Geociências (RBG). d) Comissão Brasileira de Estratigrafia – O senhor Diretor 57 

Presidente, Gilmar V. Bueno, sugeriu um fórum sobre Nomenclatura Estratigráfica para 58 

o próximo 49º Congresso Brasileiro de Geologia. e) Bônus de final de anos aos 59 

funcionários – Foi aprovado pelos diretores um valor de R$ 1.600,00 (hum mil e 60 

seiscentos reais) para cada funcionário. f) Zeppelini Editorial Ltda. e o Brazilian Journal 61 

of Geology – O senhor Diretor Financeiro, Carlos H.G. de Carvalho, relatou que em dois 62 

mil e dezoito o periódico passará a aceitar abstracts somente em inglês. Relatou 63 

também que o provável fator de impacto para dois mil e dezoito seja cerca de 0,8. Por 64 

fim, informou que o custo da revista caiu de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) para 65 

R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais). Assim, não havendo outros assuntos a tratar, o 66 

senhor Diretor Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Fábio Braz Machado, 67 

Diretor Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida e considerada de acordo em 68 

próxima reunião, será aprovada e assinada pelos Diretores presentes. São Paulo, vinte 69 

e quatro de novembro de dois mil e dezessete. 70 


