
                                                                                      

Ata da Reunião do Comitê Gestor do 

INCT-GP, realizada no Departamento 

de Geofísica da UFRN, Natal, RN, 

no dia 28 de fevereiro de 2011. 

 

 

 

 

A reunião foi iniciada às 9:00 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 convidados estiveram presentes: prof. Aderson 

Farias do Nascimento (UFRN) e prof. José Antonio Morais Moreira (UFRN). No expediente 

foram relatadas as seguintes informações: (1) O prof. Porsani relatou a Primeira Reunião de 

Avaliação do INCT em Brasília. Para essa reunião o prof. Porsani informou que foram 

preparados os seguintes materiais: um folder e um relatório em inglês que foram distribuídos 

além de dois painéis. A impressão dos membros do Comitê Gestor que participaram do 

evento, professores Jessé, Joerg e Porsani, é que o INCT-GP foi bem avaliado. (2) Processo 

de institucionalização dos INCTs. O prof. Porsani fez um relato da situação da UFBA, que é 

sede de quatro INCTs. Já foram realizadas duas reuniões, e há uma sugestão da Reitoria da 

UFBA em disponibilizar um funcionário para assessorar os INCTs. Outra possibilidade seria 

o próprio INCT-GP contratar uma empresa de pessoa jurídica para a gestão administrativa e 

financeira do INCT-GP, desde que limitado a 5 % do orçamento. (3) Mini-cursos de verão na 

UFBA. O prof. Porsani fez um relato dos mini-cursos, mostrando o folder preparado para esse 

fim. A seguir foram tratados os seguintes itens da pauta: (1) Resposta ao CNPq. Os 

seguintes itens foram selecionados como sugestões do INCT-GP: imageamento sísmico com 

ênfase ao pré-sal, o método eletromagnético aplicado ao desenvolvimento de campos maduros 

e a sua respectiva patente, e os estudos de reservatório com ênfase a questão da capacidade de 

recuperação. (2) Livro do prof. Girão. A minuta do contrato preparado pela Sociedade 

Brasileira de Geofísica foi lido na reunião. O Comitê Gestor, na condição de co-editor aprova 

o conteúdo da minuta, sugerindo pequenas modificações, como a inclusão do INCT-GP como 

um dos signatários do contrato. O prof. Porsani irá contatar o prof. Girão para saber da sua 

posição. Ficou decidido que o Comitê Gestor do INCT-GP também passa a ser o Comitê 

Editorial do INCT-GP. O Comitê Gestor sugeriu ainda que além da obra do prof. Girão faça 

parte de uma série a ser chamada “Referências em Geofísica de Petróleo”, além de fazer parte 

da série “Cadernos de Geofísica”. (3) Workshop do INCT-GP. Ficou decidido que o 

workshop será realizado na UNICAMP, nos dias 21 e 22 de julho de 2011. A opção 

alternativa seria na UFBA, nas mesmas datas. (4) Análise dos recursos gastos e disponíveis. 

O prof. Porsani mostrou as planilhas de recursos gastos e disponíveis, inclusive a planilha de 

bolsas. O prof. Porsani enfatizou a necessidade de se utilizar de forma continuada os recursos 

do INCT-GP. Há uma dúvida se um bolsista da CAPES pode receber recursos do INCT-GP 

na forma de bolsa complementar do CNPq. O prof. Porsani irá esclarecer essa questão junto 

ao CNPq. (5) Análise da resposta do CNPq sobre a redistribuição do orçamento. O prof. 

Porsani mostrou a carta do CNPq onde se conclui que a redistribuição solicitada foi aprovada. 

(6) Escola de Inverno do INCT-GP. A Escola de Inverno do INCT-GP para o ano de 2011 

será realizada na UNICAMP, de 25 a 29 de julho. Foi sugerida a realização dos seguintes 

mini-cursos: Processamento Sísmico com Promax com a profa. Ellen (UFPA); Processamento 

Sísmico com SU com a profa. Rosangela (UFRN) e M.Sc. Michelangelo (UFBA); 

Processamento Paralelo com M.Sc. Francisco (UFPA); Atenuação Sísmica com prof. Aderson 



(UFRN) e prof. Walter (UFRN). (7) Uniformização de diversos procedimentos. (a) Visita 

de professores visitantes. Devido ao fato de grande parte dos recursos já ter sido utilizado, 

para as próximas visitas será necessária a aprovação do Comitê Gestor, e a preferência será 

para pesquisadores que visitem mais de uma instituição vinculada ao INCT-GP. (b) Contagem 

do número de diárias. O Comitê Gestor decidiu pelo número inteiro de diárias, ou diária 

cheia. (c) Interlocução com CNPq e CAPES. O prof. Porsani reforçou a importância que os 

contatos com o CNPq e a CAPES sejam feitas pelo coordenador do INCT-GP. (d) Inclusão do 

INCT-GP como segunda filiação nas publicações científicas. O prof. Porsani reforçou a 

necessidade de, além de incluir o INCT-GP como segunda filiação nas publicações 

científicas, agradecer o CNPq e a PETROBRAS nos agradecimentos das publicações. (e) Uso 

da logomarca do INCT-GP. O prof. Porsani reforçou a necessidade de usar a logomarca do 

INCT-GP nos painéis apresentados em eventos científicos. (f) Comprovante de viagens. O 

prof. Porsani reforçou a necessidade de entregar os comprovantes de viagens, sejam nacionais 

ou internacionais, à secretaria do INCT-GP. (g) O prof. Porsani reforçou a necessidade das 

assinaturas no formulário de concessão de diárias, do beneficiário (coordenador) e do 

prestador do serviço. (h) Relatórios de atividades de bolsistas e de especialistas visitantes 

(EV). O prof. Porsani reforçou a necessidade dos relatórios de atividades serem enviados à 

secretaria do INCT-GP, tanto de bolsistas como de EVs. (i) Diárias para alunos. O Comitê 

Gestor decidiu que o número de diárias para os alunos será igual ao dos pesquisadores. (j) 

Filiação a mais de um INCT. Foi esclarecido na reunião que o pesquisador somente pode ser 

membro de um único INCT. O prof. Porsani ficou encarregado de verificar a situação dos 

pesquisadores da UENF. (k) Compras e tomadas de preço. O prof. Porsani reforçou a 

necessidade de se ter sempre 3 (três) propostas para cada item a ser adquirido com recursos do 

INCT-GP. (l) O prof. Porsani reforçou a necessidade de se enviar todas as notas fiscais à 

secretaria do INCT-GP. (8) Página do INCT-GP. Foi sugerido que todos os textos no portal 

passem por um corretor ortográfico. Também foi sugerida a inclusão dos patrocinadores. O 

prof. Porsani reforçou a necessidade de se atualizar a página enviando notícias à secretaria do 

INCT-GP. (9) Inclusão de novos membros no INCT-GP. Foram aprovados os seguintes 

nomes: (a) Prof. Carlos Alberto Dias da UENF como pesquisador. (b) Michelangelo Gomes 

da Silva da UFBA, que muda de colaborador para aluno de doutorado. (c) Allan Howard Jr. 

como colaborador. (1) Participação do INCT-GP no próximo congresso da SBGf. O 

Comitê Gestor aprovou a participação do INCT-GP, de forma que o prof. Porsani irá obter 

informações de estandes. (11) Próxima reunião do Comitê Gestor do INCT-GP. A próxima 

reunião será realizada na sede da SBGf, no Rio de Janeiro, no dia 9 de maio de 2011, das 9 às 

17 horas. Nada mais havendo a tratar a reunião do Comitê Gestor foi encerrada às 16:00 

horas. 

 


