
                                                                                      

Ata da Reunião do Comitê Gestor  

do INCT-GP, realizada na Sociedade  

Brasileira de Geofísica, Rio de Janeiro,  

RJ, no dia 13 de maio de 2011. 

 

 

A reunião foi iniciada às 9:30 horas. Estiveram presentes todos os membros do Comitê 

Gestor: prof. Amin Bassrei (UFBA), prof. Jessé Carvalho Costa (UFRN); prof. Joerg Dietrich 

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

Walter Eugênio de Medeiros (UFRN). Como convidado esteve presente o prof. Carlos César 

Nascimento da Silva (UFRN). No expediente foram relatadas as seguintes informações: (1) 

Reunião dos INCTs  no CNPq. O prof. Porsani informou que o CNPq irá realizar reuniões 

em Brasília com grupos de INCTs para tratar aspectos administrativos. A reunião do grupo 

que envolve o INCT-GP será realizada na próxima terça-feira, dia 17 de maio de 2011. (2) 

Novos recursos para os INCTs. O prof. Porsani informou que soube que o Senhor Ministro 

da Ciência e Tecnologia, Aloísio Mercadante, pretende investir 300 milhões de reais até o 

final do ano de 2011, para os INCTs bem avaliados. (3) Segundo relatório do INCT-GP. O 

prof. Porsani informou que segundo relatório deverá ser elaborado em breve. O modelo de 

relatório foi mostrado na reunião. O prof. Porsani ficou encarregado de preencher a primeira 

versão do Relatório e distribuir entre os membros do Comitê Gestor. (4) Livro do prof. 

Girão. O prof. Porsani informou que ainda não teve retorno da correspondência para 

Francisco Aquino, diretor de publicações da Sociedade Brasileira de Geofísica (SBGf). 

Informou ainda que fez contato com o presidente da SBGf, Eduardo Lopes de Faria, 

solicitando que o assunto fosse tratado na reunião da diretoria da SBGf, mas até a presente 

data ainda não recebeu retorno. (5) Elaboração de vídeo sobre o INCT-GP. O prof. Porsani 

informou que houve uma ida ao campo para filmar a aquisição de dados eletromagnéticos 

realizada no Campo de Araçás, na Bacia do Recôncavo.  O prof. Porsani entrou em contato 

com o geofísico Civatti na PETROBRAS/BA para colher algumas imagens da sala de 

visualização, tendo obtido resposta positiva. Também informou que serão feitas entrevistas 

com os coordenadores locais do INCT-GP em Belém, em Natal se possível na inauguração do 

Laboratório de Geofísica Aplicada da UFRN no dia 20 de maio de 2011, e em Campinas, por 

ocasião do I Workshop do INCT-GP, a se realizar na Unicamp nos dias 1 e 2 de agosto de 

2011. O prof. Walter sugeriu que o INCT-GP tente incluir a senhora Clarice Lamb, gerente 

executiva da Rede Temática de Geofísica Aplicada da PETROBRAS, como especialista de 

preparação de textos de divulgação científica nos textos a serem preparados pelo INCT-GP, 

num linguajar mais acessível. (6) Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC). A reunião da SBPC será realizada de 11 a 15 de julho, no campus da 

Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. O prof. Porsani informou que recebeu e-mail do 

prof. Jailson Andrade, sugerindo uma reunião naquele evento com os coordenadores dos 

INCTs interessados. O prof. Porsani afirmou que fará o possível para representar o INCT-GP. 

Caso não possa estar presente, irá solicitar que o vice-coordenador do INCT-GP, prof. Olivar 

Lima o represente. A seguir foram tratados os seguintes itens da pauta: (1) Leitura da ata da 

reunião anterior. A reunião realizada em Natal no dia 9 de fevereiro de 2011, foi lida e 

aprovada. (2) II Semana de Inverno em Campinas.  A semana será realizada de 25 a 29 de 

julho de 2011, na Unicamp. O prof. Joerg informou que a programação está confirmada, e 

pode ser vista na página da internet, www.ime.unicamp.br/semanadeinverno. O prof. Joerg 

informou que somente 2 instituições se inscreveram para o Challenge Bowl da Society of 

Exploration Geophysicists (SEG). Cada equipe deverá ter dois alunos, seja de graduação ou 

pós-graduação, desde que membros do Capítulo da SEG na instituição. (3) Workshop do 

http://www.ime.unicamp.br/semanadeinverno


INCT-GP. A data do workshop foi modificada, passando para os dias 1 e 2 de agosto de 

2011. Para hospedagem existem duas opções de hotel e duas opções de pousada, mas cada 

participante deverá tratar da sua reserva. Serão confeccionadas 70 pastas. A pasta deverá ter o 

adesivo autocolante com o título do evento e o logotipo do INCT-GP. Cada pasta deverá 

conter: caneta, bloco de anotações, programação do evento, folder do INCT-GP, e folder das 

graduações e pós-graduações das instituições participantes. A submissão dos resumos deverá 

ser feita até o dia 3 de julho de 2011. O resumo deverá ter no máximo 500 palavras. A 

apresentação poderá ser oral ou pôster. A apresentação oral terá duração de 15 minutos. A 

inscrição dos participantes e o recebimento do crachá e pasta devem iniciar às 8 horas do dia 

1º de agosto. A abertura será às 9 horas do dia 1º de agosto, e a mesa será formada pelos 

representantes: do CNPq, da PETROBRAS, da Unicamp, da SBGf, na pessoa do seu 

presidente, Eduardo Lopes de Faria, e pelo coordenador geral do INCT-GP, prof. Milton José 

Porsani. O prof. Porsani irá enviar convites oficiais para o CNPq, a PETROBRAS, e a 

Unicamp. Também devem ser convidados: Sra. Magda, diretora da Agência Nacional do 

Petróleo, Sra. Adelaide Araújo Peres Gonçalves, da FINEP, Sr. Ricardo Bragança, 

coordenador da Rede Temática de Geofísica Aplicada da PETROBRAS. Serão convidados 

para ministrarem palestras, o Sr. Rui Pinheiro Silva, Gerente de Geofísica do 

CENPES/PETROBRAS, e o prof. Webster Ueipass Mohriak, da Universidade de São Paulo. 

(4) Participação do INCT-GP no XII Congresso Internacional da SBGf. O INCT-GP irá 

participar alugando um estande no congresso. O valor do estande é R$ 11.800,00. O INCT-

GP irá confeccionar baners descrevendo o INCT-GP e listando os trabalhos completos dos 

pesquisadores do INCT-GP a serem apresentados no congresso. Também irá alugar uma TV 

para exibir o vídeo que deverá ser elaborado. Os coordenadores locais deverão imprimir 30 

cópias dos principais artigos e trabalhos completos de congressos dos membros do INCT-GP, 

nos anos 2009, 2010 e 2011. O estande também irá disponibilizar espaço para materiais de 

divulgação dos cursos de pós-graduação participantes do INCT-GP.  (5) Compra de dados 

geofísicos da ANP. O prof. César fez o seguinte relato. Foi informado pelos técnicos da ANP 

que há duas modalidades de cessão de dados: para universidades, baseados em projetos de 

pesquisa ou para usuários eventuais (normalmente, pessoas jurídicas).  O limite de 50 km
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referentes ao dado sísmico é um limitador para a cessão dos dados através de projetos de 

pesquisa. Neste caso, há a necessidade de relatórios e ao final do período de vigência do 

projeto de pesquisa, o dado não deve ser mais utilizado. Os valores de dados sísmicos são em 

torno de R$ 756,00 a R$ 1410,00 cada 10 GB, a depender se o uso irá ser relativo à portaria 

ANP1 ou usuário eventual, respectivamente. Um ponto interessante é que se o dado vier a ser 

adquirido via INCT, o qual representa diversas instituições acadêmicas, deve-se detalhar o 

uso para uma única universidade ou várias para que o processo seja analisado e julgado. (6) 

Uniformização de procedimentos do INCT-GP. Em adição aos itens discutidos na reunião 

anterior do Comitê Gestor foi decidido que o prof. Porsani irá disponibilizar o modelo de 

apresentação, que deverá ser adaptado pelos pesquisadores do INCT-GP. O prof. Porsani 

informou as várias tentativas de obter junto ao CNPq informações sobre extratos de conta-

corrente. (7) No que ocorrer, o prof. Walter Medeiros reforçou o convite para que os membros 

do Comitê Gestor estejam presentes na inauguração do Laboratório de Geofísica Aplicada a 

se realizar no dia 20 de maio de 2011. O prof. Jessé sugeriu que o INCT-GP publique “A 

Apresentação Clara e Organizada”, do prof. João Batista Correa da Silva, da UFPA. O prof. 

Porsani irá contatar o CNPq quanto à questão de patrimoniar todo o material permanente 

somente na instituição ancora, dado o fato de que este material estará alocado e utilizado em 

diversas instituições participantes do INCT-GP. Próxima reunião do Comitê Gestor do 

INCT-GP. A próxima reunião será realizada na Unicamp, por ocasião do I Workshop do 

INCT-GP, nos dias 1 e 2 de agosto de 2011. Nada mais havendo a tratar a reunião do Comitê 

Gestor foi encerrada às 14:30 horas. 


