
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA SOCIEDADE 1 

BRASILEIRA DE GEOLOGIA realizada aos sete e oito dias do mês de novembro de 2 

dois mil e onze, no Hotel Dominguez Plaza, Cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio 3 

de Janeiro, por ocasião da realização do décimo segundo Simpósio de Geologia do 4 

Sudeste, nessa cidade. A reunião teve início às dezesseis horas do dia sete de novembro, 5 

com a presença dos Diretores: Herbet Conceição, Diretor Presidente; Moacir José 6 

Buenano Macambira, Diretor Vice-Presidente; Ginaldo Ademar da Cruz Campanha, 7 

Diretor Secretário; Joel Barbujiani Sígolo, Diretor Financeiro; Andréa Vaz de Melo 8 

França, Diretora de Programação Técnico-Científica e Nely Palermo, Diretora Adjunta. 9 

EXPEDIENTE: Dando início à reunião, o Senhor Diretor Presidente, Herbet Conceição 10 

agradeceu aos presentes, em seguida colocou em votação a ata da reunião anterior, que 11 

após lida pelos presentes, foi aprovada por unanimidade. Nas suas comunicações, o 12 

Senhor Diretor Presidente, Herbet Conceição agradeceu a todos o apoio e o empenho 13 

dados nesta gestão que se encerra. Considerou que se conseguiu bons resultados e que 14 

foi consolidada uma base sólida para a nova gestão que se inicia no ano de dois mil e 15 

doze. Destacou o apoio dado pela Sociedade Brasileira de Geologia à campanha 16 

promovida pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e Academia Brasileira 17 

de Ciências junto ao Congresso Nacional sobre a aplicação dos Royalties do Petróleo 18 

nas áreas de educação, e de ciência, tecnologia e inovação. Destacou também os 19 

esforços realizados visando obter mais apoio financeiro para os quarenta anos da 20 

Revista Brasileira de Geociências, junto à Vale, Geosol e outras companhias. Na 21 

palavra aberta, o Diretor Vice-Presidente, Moacir José Buenano Macambira ressaltou 22 

que a nova diretoria que toma posse no início do ano de dois mil e doze o faz com uma 23 

situação financeira e estrutural da Sociedade consolidada; o Senhor Diretor Financeiro, 24 

Joel Barbujiani Sígolo apresentou os diplomas que serão entregues para os participantes 25 

das diretorias executivas da Sociedade desde o ano de dois mil e três, e sugeriu que este 26 

procedimento torne-se regular a partir de agora; relatou também contatos mantidos para 27 

a possível edição de mais dois livros pela Sociedade, um sobre identificação de minerais 28 

em grãos, e outro sobre sondagens; o Senhor Diretor Presidente, Herbet Conceição 29 

relatou os trabalhos de organização do XXIV Simpósio de Geologia do Nordeste, o qual 30 

este ano é promovido pela primeira vez conjuntamente pelos núcleos Nordeste e Bahia - 31 

Sergipe da Sociedade; a Diretora Adjunta, Nely Palermo relatou os trabalhos de 32 

organização do 12o Simpósio de Geologia do Sudeste e do V Simpósio Nacional de 33 

Ensino e História de Ciências da Terra, que ocorrerão nesta cidade; a Diretora de 34 



Programação Técnico-Científica, Andréa Vaz de Melo França ressaltou que embora não 35 

vá participar da nova gestão da Diretoria Executiva que se inicia no ano de dois mil e 36 

doze, dispõe-se a colaborar principalmente na captação de recursos financeiros; sugere 37 

também que a Diretoria Executiva, assim como o Conselho Diretor, realizem pelo 38 

menos duas reuniões anuais. ORDEM DO DIA: 1) Anuidades para o ano de dois mil e 39 

doze. Os valores para a anuidade de dois mil e doze e respectivas datas de pagamento 40 

para as várias categorias de associados estão explicitadas na Decisão da Diretoria 41 

Executiva número vinte e dois do ano de dois mil e onze. 2) Situação dos núcleos 42 

regionais. Foi apresentado pelo Senhor Diretor Secretário, Ginaldo Ademar da Cruz 43 

Campanha e pelo Senhor Diretor Financeiro, Joel Barbujiani Sígolo um panorama da 44 

situação jurídica e financeira dos núcleos regionais; foi informado que o Núcleo São 45 

Paulo deve realizar assembléia extraordinária visando adequar o seu estatuto à 46 

legislação vigente, de modo que possa registrar então suas atas de eleição e posse; o 47 

Núcleo Nordeste encontra-se em situação similar, já que possui estatuto registrado e o 48 

mesmo não foi atualizado; o Núcleo Brasília não tem logrado até o momento registrar 49 

suas atas de eleição e posse; o Núcleo Rio Grande do Sul, que realizou suas últimas 50 

eleições fora dos prazos regimentais, vem tentando registrar suas atas de eleição e posse 51 

na cidade de São Paulo; ressaltou-se que sem o registro das atas de eleição e posse esses 52 

núcleos têm dificuldades ou são impedidos de abrir contas bancárias e obter patrocínios 53 

e apoios de órgãos e instituições oficiais; os demais núcleos encontram-se nesta data 54 

regularizados. 3) Revista Brasileira de Geociências.  A situação em que se encontra a 55 

Revista Brasileira de Geociências foi relatada pelo Senhor Diretor Secretário, Ginaldo 56 

Ademar da Cruz Campanha e no que tange aos custos, pelo Senhor Diretor Financeiro; 57 

foi aprovado a proposta do Professor Álvaro Penteado Crosta, coordenador da área de 58 

Geociências da CAPES, de indicar a Revista Brasileira de Geociências como uma das 59 

duas revistas brasileiras da área que poderão pleitear o apoio da CAPES; foi aprovado o 60 

envio de nova solicitação de apoio financeiro ao CNPq, para o ano de dois mil e doze, 61 

sob responsabilidade do Senhor Diretor Presidente, Herbet Conceição; foi proposta uma 62 

nova estrutura editorial para a Revista Brasileira de Geociências, constituída por um 63 

Conselho Editorial, a ser composto por seis a doze editores associados, temáticos ou 64 

regionais, um editor chefe e opcionalmente um ou dois editores adjuntos, estes a critério 65 

do editor chefe; a estrutura de produção ficará sediada em São Paulo; será função do 66 

editor chefe presidir o Conselho Editorial, coordenar o processo de submissão e 67 

avaliação dos artigos, designar o editor associado responsável pela avaliação de cada 68 



submissão, podendo eventualmente o próprio editor chefe assumir essa função, e dar o 69 

parecer final da aprovação ou não da submissão, encaminhando os aprovados para a 70 

equipe de produção; serão atribuições de editor associado cuidar do processo de 71 

submissão de cada artigo a ele atribuído, designar os relatores ad hoc, coordenar o 72 

processo de avaliação junto aos autores e relatores ad hoc, zelar pelo cumprimento dos 73 

prazos de avaliação pelos relatores e encaminhar os pareceres ao editor chefe; serão 74 

funções dos editores adjuntos auxiliar e apoiar o trabalho de editor chefe; foi elencado 75 

um conjunto de nomes de pesquisadores a serem convidados a compor o Conselho 76 

Editorial, os quais deverão ser contatados preliminarmente pelo Senhor Diretor Vice-77 

Presidente, Moacir José Buenano Macambira, para serem aprovados na próxima reunião 78 

da Diretoria Executiva; o período de gestão do Conselho Editorial deverá ser de dois 79 

anos. 4) Sistema de cadastro, eleições e e-mails dos sócios. Decidiu-se postergar a 80 

análise deste assunto para outra reunião. 5) Sessenta e cinco anos da Sociedade 81 

Brasileira de Geologia e quarenta anos da Revista Brasileira de Geociências. Foi 82 

decidido realizar homenagem a todos os editores da Revista Brasileira de Geociências, 83 

confecção de caderneta de campo e logomarca comemorativas. 6) Outros Assuntos. Em 84 

não havendo outros assuntos a tratar, o Senhor Diretor Presidente, Herbet Conceição 85 

deu por encerrada a reunião e eu, Ginaldo Ademar da Cruz Campanha, Diretor 86 

Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida e considerada de acordo em próxima 87 

reunião, será homologada e assinada pelos Diretores presentes. Nova Friburgo, oito de 88 

novembro de dois mil e onze. 89 


