7ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ABGE - GESTÃO 2016/2018
Data: 18/08/2016|Horário: 17h00min|Local: IG-SP
Participantes
Adalberto Azevedo, Deyna Pinho, Fábio Reis (Skype), Gláucia Cuchierato, Lídia Keiko
Tominaga, José Luiz Albuquerque Filho, Luciana Marques, Luis Fernando dos Santos e
Renata Rocha.
Ausências Justificadas
Alessandra Corsi, Andrea Bartorelli, Flávio Almeida, Ivan José Delatim, Leandro Castro e
Tiago Antonelli.
Informações via email
Flávio Almeida.
ITEM
1. Secretaria

RESPONSÁVEL
Deyna

8a Reunião do Conselho Deliberativo


Local: ABGE
Data: 22/09/2016
Horário: 17h00min

2. Publicações

Bartorelli/Edilson

- Termo de Referência Geofísica


A elaboração do Termo de referência intitulado “procedimentos para
contratação de geofísica” ainda se encontra em andamento, mas não
tem alcançado avanço expressivo.

Adalberto e Flavio
(via e-mail)


- Revista RBGEA



A secretaria da ABGE tem mantido contatos (e-mail) com o prof.
Emilio, mas não tem recebido resposta.
Emilio/Malva/Kátia
Buscando facilitar a edição da revista foi sugerido a migração do
(Relato: Luciana)
processo de produção para uma plataforma de gestão de dados em
nuvem, para evitar este tipo de situação.

- Manual de classificação de maciços



Ficou definido que a atribuição da elaboração deste manual será do
comitê de riscos; e
Nova reunião será realizada em 05/09/2016.

- Manual de estrada vicinais

Marcelo (Relato:
Adalberto)

Adalberto




Pronto para publicação; e
Aguardando aprovação e verba da DERSA; .

- Tese em Cartografia Geotécnica




Autor: Leonardo;
Foi aprovada por unanimidade a divulgação da tese como publicação
da ABGE; e
Entretanto, nesse meio tempo Leonardo recebeu outra proposta de
publicação por meio de outra editora. Assim sendo, decidiu-se por
aguardar confirmação por parte do Leonardo.

Luciana

- Livro Murilo Ruiz



Em fase final de editoração; e
Será iniciado em breve a captação de patrocínios.

- Nova edição do Livro de Geologia de Engenharia


O coordenador da edição informou que recebeu 10 capítulos e está
aguardando o restante.

3. Eventos

Adalberto

João Jerônimo
(Renata)
Fábio/Renata

- Semana de recepção aos novos geólogos da PMSP



Enviado uma carta manifestando-se sobre a importância e a
Lídia/Silvia(Relato:
necessidade da contratação; e
Adalberto)
Divulgar a carta elaborada pela ABGE e, enviada à PMSP, no site da
ABGE;

- Workshop “Novas Tecnologias”





Esse evento será organizado em outra oportunidade, priorizando-se o
momento para organizar o “Lançamento dos 50 anos da ABGE”
Nesse sentido, a programação para o “lançamento” já está definida da
seguinte forma: com início as 14:00 no dia 28/09/2016, com quatro
palestras, retrospectiva dos 50 anos da ABGE com exibição de fotos e
vídeo contendo entrevista com patrocinadores e associados realizada
no 15 CBGE (realizado em Bento Gonçalves); e
A data do evento será dia 28/09/2016, as 14:00h, no IPT.

4. Jornada Universitária
- Semana de Geologia Aplicada ou Geologia de Engenharia e Meio
Ambiente:


Uninove - agendado o evento (datas, participantes e assuntos).
Foi acrescentada mais uma palestra sobre o tema monitoramento de
barragens de rejeito em mineração.

Adalberto

Flavio/Glaucia

Gláucia e Flávio
(via e-mail)




UNG (Guarulhos) – em programação.
Anhembi Morumbi - o Geól. Wilson Yomasa, coordenador na
Universidade, informou que o período do evento na escola
(estudantes de graduação de engenharia civil e engenharia
ambiental), seria entre os dias 5 e 7 de dezembro. Com base nos
consultores e profissionais já contatados, foi solicitada mais nomes na
"área ambiental". Foram contatados então os colegas Fernando
Kertzman, Clovis Benvenuto, Luiz Antônio Pereira de Souza (LAPS),
Otavio Gandolpho e Angelo José Consoni. Serão mantidos contatos
com a coordenação do curso, para definição dos temas e definição da
agenda de palestras.

5. Financeiro

José Luiz

- Apartamento ABGE/vídeo


Foi decidido produzir apenas um vídeo longo (acerto de débito
anterior do apartamento) com possibilidade de intercalações de
diferentes assuntos, com a ideia central do porquê da Geologia de
Engenharia, do porquê da geologia ambiental e, o surgimento da
ABGE;
 Definição do Roteiro final com prazo para 30/08/2016; e
 O apartamento da ABGE já foi alocado e a reforma já está em Tiago/Silvia e
Marcelo (Relato:
andamento.
Adalberto)
- Membros da Diretoria


A geolª Gláucia sugeriu que haja desconto ou isenção da anuidade de
associado da ABGE, para quem faz parte da diretoria e conselho
deliberativo.

6. Cursos
- Curso Técnico de Nível Médio
 Foi sugerido que os cursos EAD que venham a ser oferecidos pela
ABGE sejam complementares e não formacionais. O sistema
CONFEA/CREA não reconhece competências para técnicos de
mineração, engenharia, ambiental e edificações formados em EAD;
 A ABGE pode gradativamente ir ajustando os cursos de
complementares para formacionais conforme a demanda de mercado
e a regulamentação do EAD no sistema CONFEA/CREA;
 Foi sugerido também que fosse repassado aos associados e
patrocinadores um questionário/enquete sobre qual a formação
esperada de um profissional de nível técnico para ser aceito no
mercado de trabalho;
 O prof. Fábio esclareceu que cursos EAD podem ser semipresenciais,
com ensino EAD da parte teórica e presenciais nas atividades práticas
de campo;
 Esclareceu também que os cursos podem ser em parceria ABGE com

Ivan
Glaucia




outra instituição de ensino e, que este tipo de prática tem se tornado
comum entre sindicatos e o sistema CONFEA/CREA;
O MEC possui regras e limites de horas para cursos classificando-os
em de atualização, de formação, de especialização, etc; e
A engª Shoshana tem interesse em ministrar cursos na área de
projetos de engenharia para nível técnico pela ABGE.

- Cursos da ABGE em geral
 Foi sugerido mudar a estratégia de divulgação dos cursos da ABGE
que atualmente é realizada por lista de e-mail em 30, 15, 10 dias
antes da realização dos cursos;
 Foi
sugerido
também
realizar
uma
discussão
(via
e-mail) entre o conselho deliberativo para se buscar sugestões de
novas estratégias de divulgação visando atingir o público, além dos
associados da ABGE, como, patrocínio no facebook, valores
diferenciados para pagamento antecipado ou próximo a data de
realização do curso; e
 Foi sugerido, ainda, da ABGE iniciar a utilizar de plataformas online
para transmissão de cursos e eventos, como a Webinar

7. Informes

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:


Até o momento o local considerado mais adequado para a realização
do congresso em 2018 foi o Maksoud Plaza Hotel, que está
apresentando proposta de R$132.000,00 para locação locação de
espaço.

Fabio(Relato:
Adalberto)
Adalberto

