
Ata da Reunião do Comitê Gestor 

  do INCT-GP, realizada na sede da SBGf, 

  Rio de Janeiro, no dia 05 de setembro de 2012. 

 

 

A reunião foi iniciada às 8h30. Estiveram presentes: prof. Amin Bassrei (UFBA); prof. Joerg 

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

prof. Walter Eugênio de Medeiros (UFRN); prof. Jessé Carvalho Costa (UFPA) e prof. Sérgio 

Adriano Moura Oliveira, representante da UENF. No primeiro momento foi feita a leitura da 

pauta e sua aprovação. (1) Ata da reunião anterior. Em seguida, foi lida a ata da reunião 

anterior realizada no dia 01 de junho de 2012 em Belém; após algumas alterações, a mesma 

foi aprovada. (2) Nos informes foram relatadas as seguintes informações: (2.1) Equipamento 

do pool de sísmica da UFRN. O prof. Walter informou que equipamentos do pool de sísmica 

já estão na UFRN e um primeiro experimento já foi realizado, com resultados positivos. (2.2) 

Reunião dos INCT´s. O prof. Porsani informou que o representante do CNPq na reunião da 

SBPC de São Luiz, informou que o CNPq, em março de 2013, planeja realizar a avaliação dos 

INCT’s, nos moldes da avaliação de 2009. (2.3) Recursos complementares. O prof. Porsani 

avisou que o CNPq, através de correspondência, informou os valores dos recursos para bolsas 

(R$237.450,00) e para custeio (R$540.000,00) para os próximos 24 meses; não foram 

aprovados recursos para capital. Prof. Walter renovou a solicitação de verificar a 

possibilidade da compra do aparelho de EM TD para o pool do INCT-GP. (2.4) Pagamento 

de boletos. O prof. Porsani comunicou que pagamento na forma de boleto com valores 

elevados já pode ser efetuado diretamente no caixa. (2.5) Cartão-filhote para a UFRN. O 

prof. Porsani reitera a importância de implementação do cartão filhote da UFRN, para agilizar 

os pagamentos. (2.6) Compra de dados sísmicos. A ANP não aceitou a venda de dados 

sísmicos em nome do INCT-GP, por esse não ser Pessoa Jurídica.  A opção sugerida foi que a 

venda fosse feita como pessoa física na pessoa do coordenador. A solução será comprar pela 

universidade, a ser feita pela UFRN, paga na quota da UFRN. Foi recomendada a 

investigação junto à ANP sobre a possibilidade de emissão da nota fiscal nos moldes exigidos 

pelo CNPq, apesar da responsabilidade pelos dados ser atribuída à UFRN. (2.7) Home Page. 

Decidiu-se pela atualização da home page, principalmente para inclusão da UENF como mais 

uma instituição vinculada ao INCT-GP, e atualização da produção científica e equipe. (2.8) 

Planilhas de despesas. Foram apresentadas as planilhas de gastos por instituição; identificou-

se a necessidade de uma reunião de trabalho, inicialmente das secretárias Sra. Suelen (UFPA) 

com Sra. Fernanda (UFPA), em Salvador, para atualizar as planilhas de gastos, e 

posteriormente, por ocasião da semana de geofísica de Natal, o CG faria uma avaliação da 

planilha orçamentária.  (2.9) Entrada do grupo de Engenharia Elétrica EE-Unicamp. O 

prof. Tygel respondeu à correspondência do coordenador do INCT-GP dizendo concordar 

com a segunda opção colocada pelo CG, que significa que o prof. Martin Tygel assume a 

liderança do grupo da EE, desassociando-se do grupo do IMECC e associando-se 

formalmente ao grupo da EE, dispondo desta forma de 1/5 do orçamento atual do grupo 

IMECC. A coordenação retornou a correspondência solicitando dados necessários para 

inclusão formal no INCT-GP (projeto, carta declarando não participação em outros INCT’s), 

e aguarda resposta.  O Comitê Gestor sugeriu a mudança do nome do grupo de EE/Unicamp 

para Grupo de Análise de Sinais/Unicamp, para melhor adaptação aos objetivos do INCT-GP. 

(3) Livros do INCT-GP X Cadernos de Geofísica SBGf. Após ampla discussão ficou 

decidido:  (a) consultar o CNPq sobre publicação de livros com recursos do INCT-GP. (b) 

sendo positiva a resposta do CNPq, fazer novo contato com a SBGf, ofertando uma parceria 

em que o INCT-GP seria responsável por todos os custos de edição e definição do conteúdo e 

forma dos livros, sendo a SBGf responsável por sua distribuição, divulgação e eventual 

comercialização; parcela dos livros seria doada às universidades. (4) Alocação dos recursos 



complementares 24 meses – Fase 2. Ver informes sobre o montante dos recursos. Ficou 

decidido que será necessário fazer a divisão dos recursos de custeio entre os grupos 

ingressantes (Grupo de Inferência de Reservatórios/UENF, Interpretação sísmica UFBa, 

Fluxo térmico/UFBA, EE/Unicamp, Grupo da EE/Unicamp) e os grupos antigos. As bolsas 

continuarão a serem distribuídas sob demanda de cada grupo, inclusive os grupos antigos, 

sendo gerenciadas pelo coordenador  e, se necessário, sendo analisada pelo CG. Com relação 

ao grupo da EE/Unicamp, foi sugerida a ida do coordenador do INCT-GP à Unicamp para 

discussão in loco com os interessados dos assuntos pendentes. (5) Planilha de metas – 

próximos 24 meses. O Comitê Gestor decidiu que: (a) o coordenador irá consolidar uma 

planilha de metas para enviar ao CNPq o mais rápido possível. (b) Para fins de utilização dos 

recursos de custeio, o valor de R$ 540.000,00, serão divididos por 5, ficando 1/5 em cada 

novo grupo e 1/5 sob os cuidados do CG para uso quando necessário. (6) Representação do 

LENEP/UENF no CG/INCT-GP. Foi determinado que o LENEP terá um representante no 

CG. É necessário que o LENEP indique um representante para o CG dentro do prazo de 15 

dias. (7) Participação do INCT-GP na 4a reunião preparatória ao Fórum Mundial de 

Ciências – Brasil 2013, (Salvador, 05-07 dezembro). Ficou decidido: (a) realizar reunião do 

CG no dia 05/12, à tarde, visando também participar da abertura da reunião. (b) o INCT-GP 

irá financiar as despesas de passagens e diárias de pelo menos um palestrante para essa 

reunião preparatória. (c) fica a sugestão para consultar o Prof. Dias realizar uma palestra sobre 

Ciência e Formação de Pessoal. (8) Uniformização de procedimentos. Nada de novo foi 

sugerido sobre este item. (9) Projeto PRH da Petrobras (a)Processo seletivo unificado;  

(b)Pagamento de professores visitantes; (c) Pagamento de Coordenação; (d) Taxas de 

Bancadas; (e) Projeto de Gestão. (i) foi relatada, por prof. Amin, a troca de e-mails entre 

Rui Pinheiro e universidades, realçando os entraves existentes, e a agenda de uma reunião 

para o dia 06/09 no CENPES, com todos os envolvidos. (ii) foram relacionadas as demandas 

das universidades participantes: processo unificado de seleção dos alunos, taxas para as 

fundações, apoio de gestão e de TI,  verba para despesas de pronto pagamento, bolsas para o 

pessoal da casa diretamente envolvidos com o projeto (comitê gestor), apoio administrativo 

centralizado e processos unificados para prover: visto, passagens, contratos, seguros e 

instalação dos visitantes e de sua família. (10) Local e data da próxima reunião do CG. A 

próxima reunião do CG/INCT-GP foi agendada para o dia 25/10/2012, em Natal, por ocasião 

da realização da III Semana de Geofísica da UFRN. Agendada uma segunda reunião, em 

Salvador/BA, no dia 05/12/2012, por ocasião da realização 4
a
 reunião preparatória para o 

Fórum Mundial de Ciências. Nada mais havendo a tratar a reunião do Comitê Gestor foi 

encerrada às 16h. 


