
Ata da Reunião do Comitê Gestor 

  do INCT-GP,realizada no IGEO da UFBA, 

  Salvador, no dia16 de dezembro de 2011. 

 

 

A reunião foi iniciada às 13h30min. Estiveram presentes: prof. Amin Bassrei (UFBA); prof. 

Joerg Dietrich Wilhelm Schleicher (UNICAMP); prof. Milton José Porsani (coordenador, 

UFBA); prof. Walter Eugênio de Medeiros (UFRN). No expediente foram relatadas as 

seguintes informações: (1) Livro de Prof. Girão. O prof. Porsani informou que a SBGf já 

deu início ao processo de publicação. (2) Reunião, em Brasília,  dos Fundos Setoriais. O 

prof. Porsani informou que durante a reunião dos Fundos Setoriais surgiu a proposta de 

realização de workshop com INCTs afins, para apresentação dos principais resultados de cada 

INCT. Também durante esta reunião, Prof. Porsani entrou em contato com a Srª Ana Thereza 

(COFIN) sobre a possibilidade de trocar o uso de cartão corporativo para a utilização de 

cheque. A Srª Ana Thereza informou que alguns problemas do cartão corporativo já estão 

sendo solucionados, inclusive a possibilidade de pagamentos de valores altos pelo CNPq. (3) 

Suplementação dos recursos. O prof. Porsani informou que 53 INCTs já estão recebendo 

esta suplementação. (4) Projeto com a PETROBRAS para formação RH. O prof. Porsani 

informou o valor do projeto em R$50.000.000,00 e os convênios serão separados por cada 

instituição. Os recursos serão destinados para pagamento de bolsas e para vinda de visitantes; 

algumas grades deverão aumentar o número de disciplinas. (5) Outros assuntos. O Prof. 

Walter informou que, como membro do comitê de avaliação da CAPES, participou de reunião 

no final de novembro na qual foi realizada uma nova classificação para as revistas de 

geofísica no Qualis-CAPES. A seguir foram tratados os seguintes itens da pauta: (1) Leitura 

da ata da reunião anterior. A ata da reunião realizada na SBGf, Rio de Janeiro, no dia 13 de 

maio de 2011, foi lida e aprovada. (2) Relato sobre o andamento e estágio atual do projeto. 

Prof. Walter informou a situação do projeto na UFRN relacionando os eventos realizados (2ª 

Semana de Geofísica, no 2º semestres de 2011), a conclusão de alunos de graduação, sendo 

um bolsista e quatro alunos que receberam apoio do INCT-GP e as publicações (um artigo 

publicado, um submetido e dois que não são específicas do INCT-GP, mas que envolvem 

relação com o INCT-ET). O prof. Walter informou que o gasto dos recursos destinados à 

UFRN deverá ser aumentado no ano de 2012. Em seguida, foi discutida a participação do 

grupo da UENF que não tem demonstrado o devido interesse; concluiu-se que será necessário 

enviar uma correspondência solicitando a posição do grupo da UENF em relação a sua 

participação no INCT-GP e seu desligamento oficial do Instituto Nacional de Óleo e Gás - 

INOG; Prof. Joerg relacionou os trabalhos apresentados, artigos publicados e as despesas 

realizadas pela UNICAMP; Prof. Porsani apresentou tabelas com as despesas das quatro 

instituições e a conclusão é de que todas devem aumentar os gastos, pois quando da entrega 

do 2º relatório parcial será necessário enviar uma previsão de orçamento de suplementação de 

recursos. (3) Avaliação do Workshop do INCT-GP.O evento foi realizado na data prevista, 

dias 1 e 2 de agosto de 2011.Os pontos negativos foram: falta de crachás, local e forma de 

apresentação de pôsteres, número exaustivo de apresentações, ausência do resumo sobre 

andamento do projeto de cada coordenação, ausência da publicação dos trabalhos 

apresentados. A sugestão para realização do próximo workshop em 2013, na UNICAMP, 

próximo à Semana de Inverno, com um número menor de apresentações, e mais 

interatividade. (4) Avaliação da participação do INCT-GP no XII Congresso 

Internacional da SBGf / O que é Geofísica.A avaliação foi positiva principalmente devido 

aos seguintes pontos: reunião com empresas (3), divulgação através do estande "O que é 

Geofísica?", inclusive Prof. Walter informou que o grupo da UFRN gostaria de adicionar 

algumas experiências. A proposta é de que o INCT-GP mantenha sua participação no evento 



em 2013, apresentando-se como grupo de pesquisadores para estabelecer relações com 

empresas, necessitando, porém, de definição da participação do Comitê Gestor para que o 

estande sempre conte com a presença de um de seus membros. (5) Balanço das bolsas. 

Balanço da utilização das bolsas foi positivo, concluiu-se que todas as instituições estão 

utilizando as modalidades disponíveis. (6) Definição das bolsas para o Programa Ciência 

sem Fronteiras. Prof. Porsani leu a correspondência enviada pelo Sr. Manuel Barral 

informando que os INCTs terão acesso preferencial ao Programa Ciência sem Fronteiras, 

sendo necessário enviar número de bolsas necessárias, modalidades, vigência e linha de 

trabalho. Ficou decidido que cada coordenador deve enviar sua demanda a Prof. Porsani que 

se encarregará de comunicar ao CNPq. (7) Relatório técnico 2010-2011. Decidiu-se por uma 

reunião no final de fevereiro para finalizar o relatório 2010/2011. Prof. Porsani será 

responsável por gerar uma primeira versão do relatório. Durante esta reunião, também será 

elaborada a previsão de orçamento para a suplementação de recursos. (8) Avaliação e 

eventual redefinição da equipe atual de pesquisadores. Prof. Porsani propôs a inclusão de 

Prof. Saulo Pomponet (UFPR) que foi aceita pelo Comitê Gestor. Prof. Walter vai indicar ao 

Comitê Gestor posteriormente o nome de 3 pesquisadores para serem adicionados à equipe da 

UFRN. Prof. Porsani reforçou que os novos membros devem agregar valor à produtividade do 

INCT-GP. (9) Atualização da Home-Page do INCT-GP. Prof. Joerg sugeriu que os 

anúncios devem ser mantidos na página inicial da home-page por tempo determinado (por 

exemplo, até a realização do evento). Os pesquisadores devem receber, através de e-mail, 

solicitação de material para possível atualização da home-page. (10) Quinzena de 

minicursos de verão do INCT-GP/Salvador. Os minicursos estão previstos para duas 

semanas em fevereiro (SU, Processamento Sísmico, Latex, Fortran). (11) Uniformização de 

procedimentos: diárias, logomarcas, filiação, agradecimentos, tomadas de preços, 

assinaturas recibos, envio à secretaria das notas fiscais e recibos, relatórios bolsistas, 

cartões de embarque. É possível pagar 1/2 diária para viagens com ida e volta no mesmo 

dia. O CNPq solicitou a utilização responsável das diárias. A logomarca do INCT-GP deve 

ser disponibilizada na home-page. (12) Definição da agenda de reuniões para o ano de 

2012. Foram definidas as seguintes datas para as reuniões do INCT-GP em 2012:  

- 27 e 28 de fevereiro 

- 31 de maio e 1 de junho 

- 30 e 31 de agosto 

- 22 e 23 de novembro 

Nada mais havendo a tratar a reunião do Comitê Gestor foi encerrada às 17:00 horas. 


