
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA SOCIEDADE 1 

BRASILEIRA DE GEOLOGIA realizada aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e 2 

dez, no Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, Cidade de São Paulo, 3 

Estado de São Paulo. A reunião teve início às oito horas e trinta minutos, com a 4 

presença dos Diretores: Herbet Conceição, Diretor Presidente; Moacir José Buenano 5 

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

Secretário; Joel Barbujiani Sígolo, Diretor Financeiro; Evandro Fernandes de Lima, 7 

Diretor de Comunicação e Publicações e Andréa Vaz de Melo França, Diretora de 8 

Programação Técnico-Científica. EXPEDIENTE: Dando início à reunião, o senhor 9 

Diretor Presidente agradeceu a presença dos senhores presentes. Em seguida colocou 10 

em votação a ata da reunião anterior, que após lida pelos presentes, foi aprovada por 11 

unanimidade. Nas suas comunicações, o senhor Diretor Presidente ressaltou diversos 12 

pontos a serem debatidos e incluídos no Plano de Atividades da nova diretoria. Em 13 

seguida, o senhor Diretor Presidente passou à Palavra Aberta, onde os membros 14 

presentes da diretoria expuseram suas opiniões e perspectivas para a gestão de dois e 15 

dez - dois e doze, aspectos esses a serem incluídos no Plano de Atividades; a Diretora 16 

Adjunta, Nely Palermo, embora não estivesse presente à reunião, enviou suas sugestões 17 

sobre o processo de eleições via internet através de mensagem de correio eletrônico. 18 

ORDEM DO DIA: 1) Plano de Atividades da Diretoria. Após debate decidiu-se pelo 19 

seguinte plano de atividades prioritárias para o biênio dois mil e dez - dois mil e doze: 20 

(1) apoio à regularização dos Núcleos com problemas pendentes; (2) modernizar e 21 

agilizar os sistemas de comunicação, consulta e eleição com o corpo de associados; (3) 22 

implementar um corpo de editores associados da Revista Brasileira de Geociências 23 

visando a agilização do Sistema de submetimento de artigos e a elevação do nível 24 

técnico-científico; (4) implementar ações para a captação de recursos financeiros; (5) 25 

implementar ações que dêem maior visibilidade à Sociedade Brasileira de Geologia na 26 

comunidade científica e geral. 2) Situação Financeira. O senhor Diretor Financeiro 27 

apresentou relato da situação financeira da Sociedade. 3) Nomeação da Comissão 28 

Eleitoral e de Estatutos. Foram nomeados os senhores sócios da Sociedade Brasileira de 29 

Geologia - SBG: Renato Paes de Almeida (presidente), Rômulo Machado e Rosa Maria 30 

da Silveira Bello. 4. Nomeação da Comissão de Admissão de Sócios. Foram nomeados 31 

os senhores sócios da Sociedade Brasileira de Geologia - SBG: João Batista Moreschi 32 

(presidente) e Luiz Antonio Pereira de Souza. 5) Decisão sobre o valor da anuidade de 33 

dois mil e dez. Os valores para a anuidade de dois mil e dez e respectivas datas de 34 



pagamento para as várias categorias de associados estão explicitadas na decisão da 35 

Diretoria Executiva número dezenove de dois mil e dez. 6) Decisão sobre eleições e 36 

consultas aos associados por internet. Decidiu-se solicitar à Comissão Eleitoral e de 37 

Estatutos uma revisão dos Códigos Eleitorais da Sede e dos Núcleos Regionais visando 38 

permitir eleições e consultas por via eletrônica, para ser submetida à próxima reunião do 39 

Conselho Diretor, decisão da Diretoria Executiva número vinte de dois mil e dez. 7) 40 

Decisão sobre consulta aos associados com relação à remessa da versão impressa da 41 

Revista Brasileira de Geociências. Decidiu-se realizar consulta aos associados para que 42 

se manifestem individualmente sobre o interesse de continuar recebendo a versão 43 

impressa da Revista Brasileira de Geociências; essa informação será incorporada ao 44 

cadastro de associados da Sociedade Brasileira de Geologia, passando a receber a 45 

versão impressa apenas os associados que manifestarem esse interesse; o associado 46 

poderá a qualquer tempo mudar de opinião, passando a receber o próximo fascículo a 47 

partir da data de manifestação de interesse. 8) Situação dos Núcleo Regionais. Foi 48 

apresentado um sumário sobre a situação financeira, administrativa e jurídica dos 49 

Núcleos Regionais; decidiu-se que a secretaria deve promover ações vis apoiar a 50 

regularização de situações pendentes dos Núcleos. 9) Congresso Brasileiro de Geologia. 51 

Foi apresentado relato sobre a situação da organização do Quadragésimo Quinto 52 

Congresso Brasileiro de Geologia, decidiu-se solicitar à Comissão Organizadora que 53 

programe a Assembléia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Geologia para os 54 

dias vinte e oito de setembro de dois mil e dez (terça-feira) ou vinte e nove de setembro 55 

de dois mil e dez (quarta-feira). 10) Processo de Premiação da Sociedade Brasileira de 56 

Geologia. Esse item foi retirado de pauta para uma melhor análise. 11) Situação da 57 

Revista Brasileira de Geociências. Foram amplamente discutidos aspectos referentes aos 58 

recursos financeiros, infraestrutura e melhora de qualidade à Revista Brasileira de 59 

Geociências; decidiu-se pelas seguintes metas, no primeiro ano de gestão desta 60 

diretoria, (a) alcançar a periodicidade regular da Revista, (b) constituir um corpo de 61 

editores associados; e no segundo ano de gestão, (c) promover a indexação da Revista 62 

em serviços nacionais e internacionais de índices de citação e no sistema DOI. 12) 63 

Nomeação do Editor da Revista Brasileira de Geociências. Decidiu-se: (1) reconduzir o 64 

Professor Alberto Pio Fiori como editor-chefe da Revista Brasileira de Geociências; (2) 65 

agendar uma reunião com o editor para discutir e implementar as decisões da Diretoria 66 

Executiva, analisar os custos relativos a infraestrutura para a Revista Brasileira de 67 

Geociências e a montagem do corpo de editores associados. 13) Documento sobre a área 68 



de Geociências/Geologia para a “VI Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e 69 

Inovação”. O senhor Diretor Presidente ficou como responsável para organizar um 70 

documento, consultando outros colegas sobre áreas de sua especialidade. 14) Pauta da 71 

próxima reunião do Conselho Diretor. Alguns assuntos foram levantados, ficando a 72 

secretaria e presidência encarregadas de organizarem a pauta. 15) Outros Assuntos. Não 73 

houve discussão sobre outros assuntos. Em não havendo outros assuntos a tratar, o 74 

senhor Diretor Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Ginaldo Ademar da Cruz 75 

Campanha, Diretor Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida e considerada de 76 

acordo em próxima reunião, será aprovada a assinada pelos Diretores presentes. São 77 

Paulo, nove de janeiro de dois mil e dez. 78 


