
Ata da Reunião do Comitê Gestor 

  do INCT-GP, realizada na sede da SBGf 

 Rio de Janeiro, RJ, 

   no dia 17 de maio de 2013. 

 

A reunião foi iniciada às 9 horas e 10 minutos. 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 (UENF). No primeiro momento foi 

feita a leitura da pauta e sua aprovação. (1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 

Foi lida e aprovada a ata da reunião do dia 25 de outubro de 2012. (2) Nos informes : Os 

seguintes itens foram relatados: (2.1) Recursos complementares do CNPq. O prof. Porsani 

informou sobre a disponibilização de R$ 151. 275,00 de recursos do CNPq para apoio ao 

projeto complementar do INCT-GP. (2.2) Livros do INCT-GP.  Prof. Porsani informou que 

o Livro do Prof. Girão, publicado com a coeditoração do INCT-GP será lançado no congresso 

da SBGf, em agosto no RJ e que o livro de propriedades físicas das rochas do Prof. Olivar 

está pronto e em fase de tomada de preço para impressão. Prof. Jesse informou que aguarda 

resposta do Prof. Lourenildo sobre o questionamento feito sobre a reedição do livro já 

publicado ou se trata-se de um novo livro. Para os livros dos professores Rijo e Allen, Prof. 

Jesse comprometeu-se de verificar as pendências e soluções para breve publicação já que 

estão praticamente prontos. (2.3) Quarta Reunião Preparatória do Fórum de Ciência. 

Prof. Porsani informou que conforme previsto a reunião ocorreu no dia 07/12/2012, e o Prof. 

Carlos Dias representou o INCT-GP, proferindo palestra sobre o tema “Desafios da educação 

e formação de RHs para o setor de energia (cadeia do petróleo e gás)”. (2.4) Atualização da 

home-page. Prof. Porsani reiterou a necessidade de envio de notícias (artigos, eventos, etc.) 

para atualização e divulgação das atividades do INCT-GP. Encerrado os informes os seguintes 

pontos foram analisados e debatidos: (3.1) Projeto PRH da Petrobras. Com a desistência do 

Prof. Tygel o coordenador do PRH na UNICAMP será o Prof. Joerg.  Profs. Walter e Jesse 

reiteram a importância da realização do processo seletivo unificado e sugerem que isso seja 

discutido em uma reunião futura do CG, já que os coordenadores das instituições participantes 

(UFBA, UFPA, UFRN, UENF e Unicamp) são membros do CG. (3.2) Orçamento 

financeiro. Foi decidido realizar uma reunião específica do CG no dia 8 de junho em 

Salvador para análise e eventual reformulação do orçamento tendo em vista o fim da vigência 

do convênio previsto para abril de 2014.  (3.3) Mudança do vice-coordenador. Prof. Porsani 

sugeriu a mudança do vice-coordenador, informando ter consultado o Prof. Olivar e que este 

estaria de pleno acordo tendo em vista sua aposentadoria breve. O prof. Walter concordou 

com a indicação de seu nome para a função.  (3.4) Ofício CNPq – Segunda Reunião de 

Avaliação. Prof. Porsani informa que terá dificuldades de estar presente em função de viagem 

internacional pré-agendada e passagem emitida. Foi decido que o Prof. Walter irá à avaliação, 

substituindo o Prof. Porsani, em companhia do Prof. Joerg e do Prof. Jessé ou do Prof. Amin, 

além da secretária Fernanda. O relatório de Acompanhamento de Projeto deverá ser 

encaminhado ao CNPq até o dia 10 de junho. O CG debateu e preencheu parcialmente item a 

item do relatório, que ao final da reunião foi disponibilizado aos membros do CG para que 

possam complementar as informações restantes, quando necessário. Foi definida uma reunião 

de trabalho do CG, dia 7 de junho em Salvador, específica para a finalização do relatório e 

planejamento de nossa participação no segundo seminário de avaliação dos INCTs, nos dias 

02-04 de julho, em Brasília. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 16:30 

minutos. 


