
Ata da Reunião do Comitê Gestor 

  do INCT-GP, realizada no Departamento 

de Geofísica da UFRN, Natal, RN, 

   no dia 25 de outubro de 2012. 

 

A reunião foi iniciada às 8 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, prof. Aderson Farias do 

Nascimento e  prof. José Antônio de Morais Moreira (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) Ata da reunião anterior. Em seguida, foi lida e 

aprovada a ata da reunião do dia 05 de setembro. (2) Nos informes foram relatadas as 

seguintes informações: (2.1) Bolsas CNPq. O prof. Porsani fez um relato sobre as bolsas do 

CNPq recém concedidas ao INCT-GP. (2.2) Reunião da área de Geociências da CAPES. O 

prof. Walter informou que novos procedimentos estão sendo adotados, alguns dos quais 

podem ter efeitos nocivos nos cursos de pós-graduação em Geofísica das instituições 

associadas ao INCT-GP. (2.3) Cartão corporativo. O prof. Porsani avisou que o CNPq 

adotará  procedimento no qual todos os projetos do CNPq deverão operar com cartões 

coorporativos. O prof. Walter informou que irá ativar o seu cartão corporativo do INCT-GP. 

(2.4) Inclusão no plano de trabalho. O prof. Porsani informou que enviou mensagem por e-

mail ao CNPq solicitando alterações no plano de trabalho: (i) inclusão na rubrica diárias do 

item "diárias de campo"; (ii) inclusão na rubrica serviços de terceiros pessoa jurídica do 

item "inscrição em minicursos em congresso"; (iii) inclusão nas rubricas serviços de 

terceiros pessoa jurídica e pessoa física do item "serviço de revisão de manuscritos em 

língua estrangeira". (2.5) Inclusão da UENF. O prof. Porsani informou que o texto sobre a 

UENF já foi encaminhado à secretaria do INCT. (2.6) Publicação do livro de Prof. Girão. 

Prof. Porsani avisou que já dispõe de dois orçamentos para publicação do livro de Prof. Girão. 

(2.7) Visita à UNICAMP. Prof. Porsani relatou sua visita à UNICAMP quando  prof. Tygel 

indicou o prof. Renato Lopes como coordenador do novo grupo do INCT-GP. Prof. Porsani 

informou que foi encaminhada uma correspondência ao CNPq comunicando a inclusão do 

novo grupo da UNICAMP e do grupo do LENEP/UENF. (2.8) Reunião Preparatória do 

Fórum de Ciência. Segundo prof. Porsani, prof. Dias aceitou ser o palestrante por ocasião da 

Reunião Preparatória do Fórum de Ciência, representando dessa forma o INCT-GP. (2.9) 

Reunião Anual da SBPC. O prof. Porsani fez um relato da Carta de São Luiz que foi enviada 

ao CNPq contendo um relação de demandas e sugestões dos coordenadores dos INCTs 

presentes à Reunião Anual da SBPC. (2.10) Artigos publicados. Prof. Porsani solicitou que 

sejam enviados resumos, em formato pdf, dos artigos publicados pelos pesquisadores do 

INCT-GP ou, eventualmente, o link da revista, para divulgação na home-page do INCT-GP 

(3) Análise de orçamento. Prof. Porsani solicitou que a UFRN e a UNICAMP agilizem a 

utilização dos recursos disponíveis. Decidiu-se que prof. Porsani solicitará informações sobre 

compras de livros pelo projeto, utilizando o cartão corporativo ao invés de utilizar o cartão de 

crédito pessoal para posterior reembolso. Prof. Joerg informou que necessita comprar 

equipamentos em valor superior ao disponibilizado para a UNICAMP, no caso, o valor de 

R$135.000,00. Prof. Jessé informou que precisa de mais R$ 30.000,00 para equipamentos. O 

prof. Porsani informou o procedimento para pagamento de diárias internacionais: o número 

total de diárias internacionais será o número de dias do evento acrescentado de dois dias, 

sendo um dia anterior e outro posterior ao mesmo. Nada mais havendo a tratar a reunião do 

Comitê Gestor foi encerrada às 11horas e 30 minutos. 


