
Ata da Reunião do Comitê Gestor 

  do INCT-GP, realizada no IG da UFPA, 

  Belém, no dia 01 de junho de 2012. 

 

 

A reunião foi iniciada às 09h00min. 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). No 

expediente foram relatadas as seguintes informações: (1) Livro de Prof. Rijo. O prof. Walter 

informou que a participação do Prof. Cícero no projeto dar-se-á através da elaboração deste 

livro. (2) Livro de Prof. Allen.O prof. Porsani informou que seria viável a publicação do 

livro, mas previamente será enviada uma cópia do livro à SBGF, com autorização do Prof. 

Allen, o comitê gestor aprovou a decisão. (3) Livro do prof. Lourenildo. O comitê gestor 

convidou o prof. Lourenildo a participar brevemente da reunião para maiores explicações a 

cerca de seu livro, foi explicado que será publicado uma 2ª versão do livro, que ficará pronta 

em dezembro, pois prof. Lourenildo precisa deste tempo para trabalhar/melhorar o livro para 

que seja publicado, desde que a UFPA esteja de acordo que o INCT-GP seja co-patrocinador 

na nova publicação. O comitê gestor informou que o livro não deve ser disponibilizado em 

PDF, e sim, impresso e vendido pela SBGF. O comitê gestor decidiu que será liberada uma 

bolsa modalidade AT-NS para auxílio no melhoramento do livro. (4) Utilização dos recursos 

do INCT-GP. prof. Porsani discorreu sobre as despesas do INCT-GP, sendo que as 

universidades UFRN e UNICAMP utilizaram minimamente os recursos do projeto. Sendo 

solicitado que as mesmas utilizem mais os seus recursos. Ficou acordado pelos professores o 

requerimento no Banco do Brasil dos extratos mensais da movimentação financeira do INCT-

GP. (5) Vídeo do INCT-GP. prof. Porsani informou que o material coletado abrange imagens 

com entrevistas e imagens de pesquisas de campo, incluindo o Annual Report.   (6) Novo 

grupo. prof. Tygel solicita financiamentos de viagens pelo INCT-GP e inclusão de um grupo 

de pesquisa (09 colaboradores) no total; O comitê gestor propôs ao prof. Tygel a criação de 

um novo grupo de pesquisa com cerca de 20% dos recursos da UNICAMP, sendo o prof. 

Martim Tygel o coordenador; Prof. Joerg esclarece que para a criação de um novo grupo será 

necessário seguir as normas, apresentando: declaração de não filiação a outro INCT, plano de 

trabalho, carta de compromisso e trabalhos submetidos; O comitê aguarda reposta do prof. 

Tygel. (7) Financiamento de Frete. prof. Walter informou a necessidade de financiamento 

para fretes, cujo objetivo é transportar para UFRN equipamentos importantes para os 

trabalhos de pesquisas. Prof. Porsani, explicou que o procedimento adequado, será enviar uma 

solicitação diretamente ao CNPq, com pré-aprovação do comitê gestor, mediante a elaboração 

de uma justificativa coerente. (8) Outros assuntos. A aquisição dos dados sísmicos (ANP) do 

prof. Carlos César está aprovada pelo comitê gestor; O processo de compra será realizado 

pelo prof. Porsani; As despesas com passagens e diárias para equipe, deve obedecer a linha de 

pesquisa do projeto e ter trabalho aceito no evento, os agradecimentos devem ser direcionados 

também ao INCT-GP. A seguir foram tratados os seguinte itens da pauta: (1) Bolsas 

complementares. prof. Walter  informa que a ANP é contra o pagamento da taxa de 5% às 

Fundações, mas sobre o período de nivelamento, bolsas duplas, seleção nacional, taxa de 

bancada a ANP não se opõe. (2) Adequação do programa. prof. Walter e prof. Porsani, 

sugerem uma adequação do programa junto ao CNPq com a participação do comitê gestor e 

do Sr. Rui da Petrobrás. Sendo firmado encaminhar uma carta aos membros manifestando as 

diversas modalidades de bolsa e suas implicações adversas. (3) Livros. prof. Porsani 

informou que os livros financiados pelo INCT-GP devem ser patrimoniados. (4) Reunião. O 

comitê gestor definiu que a próxima reunião do CNPq será realizada no dia 14 de novembro 

de 2012. 

Nada mais havendo a tratar a reunião do Comitê Gestor foi encerrada às 13:30 horas. 


