6ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ABGE - GESTÃO 2016/2018
Data: 21/07/2016|Horário: 16h00min|Local: CPRM-SP
Participantes
Adalberto Azevedo, Andrea Bartorelli, Deyna Pinho, Leandro Castro, Lídia Keiko Tominaga,
Luciana Marques e Tiago Antonelli.
Ausências Justificadas
Alessandra Corsi, Gláucia Cuchierato, José Luiz Albuquerque Filho, Flávio Almeida, Ivan
José Delatim e Luis Fernando dos Santos, Renata Rocha.
Convidados
Fernando Facciolla Kertzman e Maria Heloisa Barros de Oliveira Frascá
Informações via email
Flávio Almeida.
ITEM
1. Secretaria

RESPONSÁVEL
Deyna

7a Reunião do Conselho Deliberativo


Local: IG
Data: 18/08/2016
Horário: 17h00min

2. Publicações

Bartorelli/Edilson

- Termo de Referência Geofísica




Definida a elaboração do Termo de Referência para geofísica em
áreas submersas;
Flavio Almeida (via
A elaboração do Termo relativo à execução de geofísica em áreas
email)
emersas não conseguiu atender ao prazo anteriormente previsto; e
Foi revisto prazo para apresentação e discussão no conselho
deliberativo em 18/08/2016.

- Revista RBGEA


A partir da contratação da nova funcionária (Didiana), Luciana
passará a auxiliar o colega Emílio no gerenciamento das publicações.

Emilio/Malva/Kátia
(Relato: Luciana)

- Manual de classificação de maciços



Reagendar a reunião sobre o assunto, pois não foi possível realizá-la
até o momento; e
Convidar outros associados para participar da elaboração do Manual.

Marcelo(Relato:
Adalberto)

- Tradução 12 – ISRM



Ficou definida a atribuição para o grupo da publicação de
classificação de maciços; e
Decidido por unanimidade esperar a nova edição da publicação da
ISRM prevista para 2017.

Adalberto

- Tese em Cartografia Geotécnica



Autor: Leonardo; e
Foi aprovada por unanimidade a divulgação da tese como publicação
da ABGE.

Adalberto

- Revista Fundações



A ABGE foi convidada para participar com frequência de publicação
de um artigo todos os meses; e
Aprovado pela diretoria, que deverá enviar circular convidando os
sócios para colaborar.

3. Eventos

Adalberto

Fábio/Renata

- Semana de recepção aos novos geólogos da PMSP



O evento foi adiado por tempo indeterminado devido a não
contratação dos concursados pela PMSP; e
Necessária a manifestação da ABGE ressaltando a importância e
necessidade da contratação imediata desses concursados.

Lídia/Silvia(Relato:
Adalberto)

- Workshop “Novas Tecnologias”



Foi apresentada a proposta de programação; e
Agendado para realização em 01/09/2016 junto com o aniversário de
48 anos da ABGE.

4. Jornada Universitária

Renata

Flavio/Glaucia

- Semana de Geologia Aplicada ou Geologia de Engenharia e Meio
Ambiente:




Uninove - agendado o evento (datas, participantes e assuntos).
Será retomado no segundo semestre: transmissão do evento via
internet (TI UNINOVE/ABGE) e divulgação com cartazes na USP/IPT
e no próprio site da ABGE/email para os sócios; e
UNG (Guarulhos) e Anhembi-Morumbi – deverá ser tentada a
confirmação de um evento no segundo semestre. Avalia-se que três
eventos em 2016 seria um bom teste. Se algum deles não se
viabilizar, será providenciado, o mais rápido possível, novos
interessados; por isso a importância desses contatos logo no início de

Flávio (via email)

Agosto.

5. Financeiro

José Luiz

- Apartamento ABGE




Reagendar reunião sobre o vídeo;
Comunicado o convite de apoio do Eduardo Macedo e Fabrício Tiago/Silvia e
Mirandola na elaboração do vídeo; e
Marcelo (Relato:
Proposta de locação do imóvel por valor menor (R$ 2.800,00) e mais Adalberto)
desconto do aluguel de R$11.802,00 dividido em 12 meses, como
decorrência de acordo efetuado com o novo inquilino para reforma do
mesmo. A proposta foi aceita por unanimidade dos presentes.

6. Cursos
Curso Técnico de Nível Médio
 Solicitar informações sobre o andamento.
7. Informes

Ivan
Glaucia

Geral

- Filiação da ABGE no Sistema CONFEA/CREA


Foi solicitada a ajuda do Conselho da ABGE para identificação e
composição da lista dos associados da ABGE que possuem CREA.

- Comissão de 50 Anos da ABGE:







Elaborado o regulamento para concurso do logotipo dos 50 anos, que
será utilizado subsequentemente em todos os eventos, publicações e
site da ABGE;
Lançamento da comemoração dos 50 anos da ABGE, no evento
“Novas Tecnologias”, o qual será realizado no dia 01 de Setembro no
IPT;
O congresso em comemoração aos 50 anos da ABGE será em
Setembro de 2018, programando-se a sua execução com baixo custo,
prevendo-se:
o Mesas redondas temáticas;
o Perspectivas para o futuro; e
o Premiação jovem profissional para melhores TCCs.
Será lançada uma página dos 50 anos no site da ABGE e email
especifico 50anos@abge.org.br; e
Foi elaborado um cronograma de atividades para o congresso de 50
anos, contendo lançamento de livro, vídeo, logotipo e fotos
(Renivaldo).

Fabio(Relato:
Adalberto)
Adalberto

- Comitê




Comitê de Riscos
o Manter contato (Eduardo) para retomada de atividades;
o Realizar a eleição da diretoria efetiva; e
o Realizar primeira chamada da atual Comissão Provisória de
Riscos
Comitê de Cartografia Geotécnica
o Diretoria efetiva já eleita.

Lídia

- lnternational Association for Engineering Geology and the Environment
(IAEG)




A IAEG está criando o grupo dos jovens profissionais (idade menor do
que 40 anos), para o qual é importante o engajamento dos jovens
profissionais brasileiros e, principalmente, a indicação de
representante do grupo junto à IAEG; e
A IAEG também passa a apoiar a IAPG - International Association for
Promoting Geoethics (que consiste na pesquisa e reflexão acerca dos
valores que fundamentam o comportamento e práticas apropriadas,
sempre que as atividades humanas interagem com o sistema Terra) e
é importante iniciar discussão sobre o assunto além de retomar a
organização de comissão de geoética da ABGE.

Maria Heloisa (via
email)

