
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 1 

GEOLOGIA realizada ao dia seis do mês de janeiro de dois mil e doze, na sala da Congregação 2 

do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, Rua do Lago, número quinhentos e 3 

sessenta e dois, Cidade Universitária, São Paulo, SP. A reunião teve início às dezessete horas 4 

desse dia, com a presença dos Diretores: Moacir José Buenano Macambira, Diretor Presidente; 5 

Egberto Pereira, Diretor Vice-Presidente; Ginaldo Ademar da Cruz Campanha, Diretor 6 

Secretário; Joel Barbujiani Sígolo, Diretor Financeiro; Lúcia Travassos da Rosa Costa, Diretora 7 

de Comunicação e Publicações; Gilmar Vital Bueno, Diretor de Programação Técnico-8 

Científica e Gláucia Nascimento Queiroga, Diretora Adjunta. EXPEDIENTE: Dando início à 9 

reunião, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos os membros da nova diretoria. Em 10 

seguida colocou em votação a ata da reunião anterior, que após lida e corrigida pelos presentes, 11 

foi aprovada por unanimidade. Nas suas comunicações, o senhor Presidente agradeceu a esta 12 

diretoria eleita por aceitar o desafio da gestão que se inicia, dividindo o seu tempo pessoal 13 

dedicado às suas atividades de ensino, pesquisa e profissionais com a gestão da Sociedade, 14 

destacando a composição da chapa eleita com representantes da academia e empresas. Ressaltou 15 

o momento muito favorável em que se encontra a comunidade científica e particularmente as 16 

Geociências neste momento do país, e o ambiente governamental favorável à inovação e 17 

desenvolvimento tecnológico, situação esta na qual a Sociedade Brasileira de Geologia deve se 18 

posicionar. Na palavra aberta, o Diretor Vice-Presidente Egberto Pereira ressaltou a necessidade 19 

desta nova gestão definir um perfil de atuação da Sociedade e as bandeiras que deve assumir; o 20 

Diretor de Programação Técnico-Científica Gilmar Vital Bueno destacou a posição da 21 

Sociedade acima das empresas e outras entidades, podendo ser um interlocutor privilegiado 22 

dentro da comunidade. ORDEM DO DIA: 1) Plano de atividades e metas da diretoria - o Senhor 23 

Diretor Presidente propôs como linhas fundamentais de atuação, fazer a Sociedade Brasileira de 24 

Geologia e sua Diretoria Executiva presentes nos olhos e corações dos associados, aumentar a 25 

arrecadação da Sociedade sem desgaste junto aos associados, divulgar as Geociências junto à 26 

sociedade em geral e particularmente aos estudantes do ensino fundamental e médio, 27 

incentivando também a participação dos estudantes de graduação; propôs uma distribuição de 28 

tarefas e funções aos membros da Diretoria Executiva, além daquelas definidas 29 

estatutariamente; considerou-se que este assunto deva ser retomado na próxima reunião desta 30 

Diretoria; 2) Nomeação da Comissão Eleitoral e de Estatutos - foram nomeados para esta 31 

comissão os sócios efetivos Renato Paes de Almeida, Luís Marcelo Fontoura Mourão, Osvaldo 32 

Castanheira, Rômulo Machado e Rosa Maria da Silveira Bello; 3) Nomeação da Comissão de 33 

Admissão de Sócios - foram nomeados para esta comissão os sócios efetivos João Batista 34 

Moreschi   como Presidente e Luiz Antonio Pereira de Souza como membro; 4. RBG - estrutura 35 

de funcionamento e produção. Foram definidas como metas para a Revista Brasileira de 36 

Geociências alcançar e manter a sua pontualidade, promover a sua indexação, elevar a qualidade 37 



dos trabalhos publicados e promover a sua internacionalização; foi referendada a nova estrutura 38 

editorial para a Revista Brasileira de Geociências, proposta na reunião anterior da Diretoria 39 

Executiva, composta por um Conselho Editorial, a ser formado por seis a doze editores 40 

associados, temáticos ou regionais, um editor chefe e opcionalmente um ou dois editores 41 

adjuntos, estes a critério do editor chefe; a estrutura de produção ficará sediada em São Paulo; 42 

será função do editor chefe presidir o Conselho Editorial, coordenar o processo de submissão e 43 

avaliação dos artigos, designar o editor associado responsável pela avaliação de cada submissão, 44 

podendo eventualmente o próprio editor chefe assumir essa função, e dar o parecer final da 45 

aprovação ou não da submissão, encaminhando os aprovados para a equipe de produção; serão 46 

atribuições de editor associado cuidar do processo de submissão de cada artigo a ele atribuído, 47 

designar os relatores ad hoc, coordenar o processo de avaliação junto aos autores e relatores ad 48 

hoc, zelar pelo cumprimento dos prazos de avaliação pelos relatores e encaminhar os pareceres 49 

ao editor chefe; serão funções dos editores adjuntos auxiliar e apoiar o trabalho de editor chefe; 50 

5. RBG - nomeação do editor chefe e conselho editorial – Foi convidado o Professor Umberto 51 

Giuseppe Cordani para apresentar suas proposições para a nova linha editorial da Revista 52 

Brasileira de Geociências - RBG. Após a apresentação foi nomeado o novo Conselho Editorial 53 

composto pelos sócios Fernando Flecha de Alkmim, Alberto Pio Fiori, este como editor pro 54 

tempore, Álvaro Penteado Crosta, Claudio Riccomini, Gilmar Vital Bueno, Herbet Conceição, 55 

Márcio Martins Pimentel, Mônica da Costa Pereira L. Heilbron, Raimundo Netuno Nobre 56 

Villas, Rômulo Machado e Umberto Giuseppe Cordani, este indicado para editor chefe. 6. 57 

Outros Assuntos. Em não havendo outros assuntos a tratar, o senhor Presidente deu por 58 

encerrada a reunião e eu, Ginaldo Ademar da Cruz Campanha, Diretor Secretário, lavrei a 59 

presente Ata, que após lida e considerada de acordo em próxima reunião, será aprovada a 60 

assinada pelos Diretores presentes. São Paulo, seis de janeiro de dois mil e doze. 61 


