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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de 1 
Geologia, realizada aos dias dezessete e dezoito do mês de janeiro do ano de dois mil e 2 

treze, na Sede da Sociedade, à Rua do Lago, número quinhentos e sessenta e dois, 3 

Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, Cidade de São Paulo, Estado de 4 

São Paulo. A reunião teve início às treze horas do dia dezessete, sendo suspensa às 5 

dezenove horas e quarenta e cinco minutos desse mesmo dia, e reiniciada às oito horas e 6 

trinta minutos do dia dezoito; estiveram presentes na reunião os Diretores: Moacir José 7 

Buenano Macambira, Diretor Presidente; Egberto Pereira, Diretor Vice-Presidente; 8 

Ginaldo Ademar da Cruz Campanha, Diretor Secretário; Joel Barbujiani Sígolo, Diretor 9 

Financeiro; Gilmar Vital Bueno, Diretor de Programação Técnico-Científica; Joyce 10 

Pinheiro de Oliveira Fiori, representante do Núcleo Brasília, Custódio Netto, presidente 11 

do Núcleo Minas Gerais, Marcos Antonio Leite do Nascimento, presidente provisório do 12 

Núcleo Nordeste, Paulo Sérgio de Sousa Gorayeb presidente do Núcleo Norte, Hernani 13 

Aquini Fernandes Chaves, representante do Núcleo Rio de Janeiro, Karen Cristina de 14 

Jesus Pires, presidente do Núcleo Rio Grande do Sul, Iata Anderson de Souza, presidente 15 

do Núcleo São Paulo, Flávio Luiz da Costa Erthal, representante do Núcleo Rio de 16 

Janeiro, Luís Henrique Mancini, representante do Núcleo São Paulo, Adilson Viana 17 

Soares Júnior, representante do Núcleo São Paulo, e Pierre Muzzi Magalhães, 18 

representante dos sócios corporativos. A. EXPEDIENTE: Dando início à reunião, o 19 

senhor Diretor Presidente agradeceu a presença dos senhores diretores e conselheiros da 20 

Sociedade; ainda na abertura da reunião, contou-se com a presença do professor Paulo 21 

Roberto dos Santos, Diretor em exercício do Instituto de Geociências da Universidade de 22 

São Paulo, o qual deu boas-vindas aos participantes da reunião; em seguida, o senhor 23 

Diretor Presidente colocou em votação a ata da reunião anterior, que após lida pelos 24 

presentes, foi aprovada por unanimidade; nas comunicações do senhor Presidente, este 25 

comunicou a aprovação das diretrizes curriculares dos cursos de geologia, devendo estas 26 

serem ainda homologadas pelo Ministro da Educação e Cultura; ressaltou a necessidade 27 

de no futuro rever-se alguns aspectos do estatuto da Sociedade, como por exemplo a 28 

constituição do comitê auditor, cujos membros pertencem ao próprio Conselho Diretor, e 29 

talvez idealmente deveria ser constituída uma auditoria externa; no tocante à situação 30 

financeira da Sociedade, ressaltou que poderia ser necessário reter parcialmente os 31 

repasses das cotas-parte aos núcleos regionais até que novas fontes de financiamento para 32 

a Revista Brasileira de Geociências e para a SBG sejam obtidas; lembrou ainda a 33 

recomendação às comissões organizadoras de eventos de estabelecerem taxas de 34 

inscrição favorecendo os associados quites; na palavra aberta aos conselheiros, Paulo 35 

Sérgio de Sousa Gorayeb informou o interesse do núcleo regional Norte em vender o 36 

imóvel sob sua custódia, mas que traria o tema em outra reunião; as demais 37 

manifestações dos conselheiros foram feitas dentro do primeiro item da ordem do dia; 38 

ainda durante o expediente, foi convidado e esteve presente o professor Umberto 39 

Giuseppe Cordani, editor-chefe da Revista Brasileira de Geociências, o qual relatou a 40 

situação atual da Revista e apresentou seu novo projeto gráfico, já sob a denominação 41 

“Brazilian Journal of Geology – formely Revista Brasileira de Geociências”, a ser 42 

adotado a partir do número de março do ano de dois mil e treze. B. ORDEM DO DIA: 1. 43 

Programa de ações para 2013 (Diretoria Executiva e Núcleos Regionais). O Sr. 44 

Diretor Presidente apresentou os principais pontos do programa de ações da Diretoria 45 

Executiva da SBG para o ano de dois mil e treze: a) para a RBG, Revista Brasileira de 46 
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Geociências, que a partir do número de março do presente ano passará a adotar a 47 

denominação de “Brazilian Journal of Geology”: busca de recursos para sua produção a 48 

partir de 2014; indexação no SciElo (previsto para início de 2013) e no Scopus; subir de 49 

nivel no Qualis; hoje B2; b) promover a Campanha de Novos Sócios 2013; c) Concluir o 50 

Diagnóstico em Geociências (livro) e encaminhar a Carta de  Santos às autoridades em 51 

Brasília; d) quanto às Comissões Temáticas da SBG, ativar ou criar outras conforme as 52 

demandas da  comunidade, especialmente no que se refere às questões relativas ao Ensino 53 

de  Geologia e Geofísica no país; e) continuar apoiando os Núcleos na organização de 54 

seus eventos e na  resolução de pendências em vários aspectos como administrativos, 55 

financeiros,  bancários, jurídicos etc.; f) apoiar a organização do 25th Colloquium of 56 

African Geology e do 47º Congresso Brasileiro de Geologia, a serem realizados no ano de 57 

dois mil e catorze na cidade de Salvador, Bahia; g) apoiar eventos não diretamente 58 

promovidos pela sociedade, como o Latin American  Congress of Sedimentology, o South 59 

American Symposium on Isotope Geology e o Simpósio Brasileiro de Metalogenia; h) 60 

concluir três acordos de cooperação com associações congêneres (Associación Geológica 61 

Argentina, Sociedade Brasileira de Espeleologia, estes dois já aprovados no mérito em 62 

reunião anterior do Conselho Diretor, e Associação LatinoAmericana de Geoquímica 63 

Orgânica); propor acordo com a Geological Society of África; i) melhorar a organização 64 

institucional e administrativa da Sociedade como  um todo em termos de padronização e 65 

cuidados com prestação de contas, incluindo declaração à Receita Federal; editar o 66 

Manual de Procedimento dos Núcleos; j) participar com estande e outras atividades 67 

(cursos, palestras etc.) na reunião do ano de dois e treze da SBPC - Sociedade Brasileira 68 

para o Progresso da Ciência, a ser realizada na cidade de Recife (PE); publicar enquete 69 

feita na reunião do ano de dois mil e doze da SBPC realizada na cidade de São Luiz 70 

(MA); manter a venda de livros e outros produtos com logomarca da SBG; k) rever e 71 

adquirir novos sistemas de informática para melhorar e ampliar com qualidade e 72 

segurança os serviços online (inscrição, administração, correspondência, pagamento, 73 

homepage etc.); l) incentivar a presença de membros da Diretoria Executiva nos 74 

simpósios regionais; em seguida os representantes dos núcleos regionais apresentaram 75 

seus planos de ação para o ano de dois mil e treze; o presidente do Núcleo Norte, Paulo 76 

Sergio de Sousa Gorayeb, ressaltou a distribuição do portfólio do décimo terceiro 77 

Simpósio de Geologia da Amazônia, a construção do website do evento e do núcleo, os 78 

esforços para manter o contato com os associados das várias unidades da federação de 79 

abrangência do Núcleo Norte, a realização de evento sobre o ensino de Geologia na 80 

Amazônia, e a existência de cerca de setecentos estudantes de Geologia na Amazônia, 81 

que potencialmente podem participar das atividades da Sociedade; a conselheira 82 

representante do Núcleo Brasília, Joyce Pinheiro de Oliveira Fiori destacou a 83 

continuidade do processo de regularização do Núcleo Brasília, a divulgação de 84 

concursos, palestras, defesas de dissertações e teses realizadas pelo Instituto de 85 

Geociências da UnB ou outras instituições junto à comunidade geológica de Brasília, 86 

apoio e divulgação de eventos realizados por outras organizações; organização e 87 

promoção de palestras mensais, no âmbito do projeto Quintas Geológicas, nos auditórios 88 

do Instituto de Geociências da UnB, organização e promoção de atividades para a 89 

comemoração do Dia do Geólogo, e apoio ao Núcleo Centro-Oeste na realização do XIII 90 

Simpósio de Geologia do Centro-Oeste; o presidente do Núcleo Minas Gerais, Custódio 91 

Netto, ressaltou a organização do 13º Simpósio de Geologia do Sudeste e 17º Simpósio 92 
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de Geologia de MG, em Juiz de Fora, em conjunto com os núcleos Rio de Janeiro e São 93 

Paulo, sob a denominação GEOSUDESTE – 2013; o presidente do Núcleo São Paulo, 94 

Iata Anderson de Souza, destacou os objetivos de publicar livro sobre a Geologia da 95 

Bacia do Paraná, a criação de um novo website, a reativação do Simpósio do Cretáceo, e 96 

o apoio às revistas científicas da área do estado; os representantes do núcleo Rio de 97 

Janeiro já haviam encaminhado documento com suas propostas de ação, e na reunião 98 

destacaram a necessidade da SBG manifestar-se nos assuntos de interesse geral da 99 

sociedade, a ampliação do quadro de associados, a programação de eventos conjuntos 100 

com o Clube de Engenharia e a Associação de Geólogos, a atuação no Estado do Espírito 101 

Santo, afeto à área de jurisdição deste núcleo, uma proposta de processo eleitoral 102 

informatizado, o apoio ao GEOSUDESTE 2013 e o interesse do Rio de Janeiro em sediar 103 

o Congresso Brasileiro de Geologia no ano de dois mil e dezesseis; o diretor presidente 104 

da diretoria provisória do Núcleo Nordeste, Marcos Antonio Leite do Nascimento, 105 

ressaltou o processo de revitalização do núcleo e a participação na reunião anual da 106 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência; a presidente do Núcleo Rio Grande do 107 

Sul, Karen Cristina de Jesus Pires destacou a organização do Simpósio Sul-brasileiro de 108 

Geologia, a captação de novos sócios, a realização de reuniões em instituições de ensino  109 

e pesquisa, a divulgação aos sócios de palestras e cursos de interesse, a colaboração com 110 

as universidades na organização de semanas acadêmicas. 2. Valor da anuidade dos 111 

sócios para 2013. Por maioria dos presentes foi aprovada a tabela de anuidades para os 112 

sócios da SBG para o ano de dois mil e treze, consubstanciada na resolução do Conselho 113 

Diretor de número 250/2013, assinada por todos os presentes; com relação ao ano 114 

anterior as anuidades dos sócios estudantes foram fortemente reduzidas, e as dos sócios 115 

efetivos tiveram seu valor nominal mantido, ou seja, não sofreram correção da inflação; 116 

já as anuidades dos sócios corporativos tiveram aumentos reais; foi aprovada a tabela de 117 

anuidades para os sócios corporativos apresentada pela diretoria executiva, a qual inclui 118 

duas novas categorias de sócios corporativos, a de sócio "Master", e a de "Instituições de 119 

Ensino e Pesquisa". 3. Procedimentos para elaboração de relatórios financeiros pelos 120 

núcleos regionais e comissões organizadoras de eventos. Foi convidado e esteve 121 

presente na reunião o senhor Geraldo Rosa, representando a empresa responsável pela 122 

contabilidade da sede da Sociedade Brasileira de Geologia; explicou aos presentes os 123 

requisitos necessários para a elaboração de relatórios financeiros da sede, núcleos 124 

regionais e eventos organizados pela Sociedade; foi aprovado que a sede, núcleos 125 

regionais e comissões organizadoras de eventos deverão utilizar o programa de 126 

computador fornecido por essa empresa de modo a que se possa uniformizar e integrar os 127 

relatórios financeiros da Sociedade. 4. Comissões Temáticas. Foi aprovada por 128 

unanimidade a indicação do conselheiro Marcelo Lacerda Vasquez como membro 129 

representante da Comissão Brasileira de Estratigrafia junto ao Conselho Diretor. 5. 130 

Outros Assuntos. a) quanto ao relatório de atividades e o relatório financeiro relativos ao 131 

ano de dois e doze decidiu-se pela entrega desses relatórios pelos núcleos regionais até o 132 

final do próximo mês de fevereiro, devendo a planilha de prestação de contas ser 133 

encaminhada aos núcleos na próxima semana; b) decidiu-se pela padronização dos 134 

logotipos dos núcleos regionais, os quais deverão seguir o modelo apresentado pelo 135 

conselheiro Adilson Viana Soares Júnior; c) decidiu-se pelo lançamento de Campanha de 136 

Novos Sócios da SBG no ano de dois mil e treze, a ser divulgada pela sede e núcleos 137 

regionais através de cartazes, panfletos, cartas, redes sociais e outros meios; d) decidiu-se 138 
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pelo rateio entre sede e núcleos das despesas relativas aos sistemas de informática da 139 

SBG, devendo a Diretoria Executiva apresentar orçamento; e) decidiu-se por maioria dos 140 

presentes autorizar a Diretoria Executiva a alterar ad referendum do Conselho Diretor os 141 

valores dos repasses financeiros aos núcleos regionais, caso haja déficit financeiro devido 142 

à redução nos valores das anuidades, devendo a Diretoria Executiva encaminhar 143 

justificativa para tal; f) foi aprovada a recomendação às comissões organizadoras de 144 

eventos que estabeleçam valores de inscrição diferenciados para sócios estudantes da 145 

SBG e para sócios estudantes de sociedades conveniadas. Não havendo outros assuntos a 146 

tratar, o senhor Diretor Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Ginaldo Ademar da 147 

Cruz Campanha, Diretor Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida e considerada de 148 

acordo em próxima reunião, será aprovada e assinada pelos Diretores presentes. São 149 

Paulo, dezoito de janeiro do ano de dois mil e treze. 150 


