REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ABGE - GESTÃO 2016/2018
Data: 20/10/2016|Horário: 17h00min|Local: ABGE
Participantes
Adalberto Azevedo, Alessandra C. Corsi, Andrea Bartorelli, Fábio Reis (via Skype), José Luiz
Albuquerque Filho, Leandro Castro, Lídia Keiko Tominaga, Andrea Bartorelli e Silvia Maria
Kitahara
Ausências Justificadas
Deyna Pinho, Flávio Almeida, Gláucia Cuchierato, Luis Fernando dos Santos, Tiago
Antonelli, Renata Rocha e Marcelo Denser.
Informações via email
Flávio Almeida
Secretaria Executiva:
Luciana Marques

ITEM
1. Secretaria

RESPONSÁVEL
Alessandra Corsi

- 9a Reunião do Conselho Deliberativo:


Local: CPRM
Data: 29/11/2016
Horário: 17h00min

2. Pendencias





Foi discutida a importância da continuidade da realização das
Jornadas Universitárias, para as universidades públicas;
Curso para Técnicos de Nível Médio: material está sendo
providenciado pela Glaucia e a proposta é o Geol. Wilson coordenar;
Cursos ABGE para 2017: a secretaria da ABGE (Luciana) efetuará
consulta a listagem geral de sócios acerca de quais seriam os cursos
prioritários; e
Revista ABGE: não se obteve sucesso quanto aos contado como
Prof. Emílio. Assim sendo o presidente (Adalberto) verificará forma de
resolução do problema. Foi acordado que a secretária da ABGE
(Alessandra) ficará responsável pela publicação dos números que em
atraso. O Prof. Fábio Reis manifestou que irá a auxiliar na Revista.

3. Publicações

Alessandra

Alessandra

Alessandra

Bartorelli

- Livro Murilo Ruiz:





Fase de edição e revisão;
Solicitada a liberação de recursos para continuidade da edição (R$
18.600,00);
Foi acordada que deveria ser verificada a previsão orçamentária para
a publicação do livro e efetuada discussão especifica para avaliar e
aprovar a liberação de parcela para continuidade da edição do livro; e
Foi ressaltado que nesta fase seria importante buscar patrocínios,
pois o caixa da ABGE ainda se encontra com bastante dificuldades.

- Termo de referência para contratação de trabalhos em Geofísica:


Segundo informação do Adalberto os responsáveis pela publicação
estão formatando o documento.

Bartorelli

Otávio/Luiz
Antônio (Laps)

- Riscos em obras de engenharia:


A definir
Deverá ser obtido nome de especialista para ministrar curso sobre
(Relato: Adalberto)
estabilidade de taludes.

- Manual de classificação de maciços:



Adalberto conversou com o Marcelo Denser; e
A ideia é formalizar a Comissão de Riscos

Marcelo
(Relato: Adalberto)

- Manual de Estradas Vicinais


A busca mais recente por patrocínio do Manual não resultou em
sucesso, pois a Dersa negou o patrocínio para impressão.

4. Eventos

Adalberto

Fábio/Renata

- Evento Rio - Lançamento dos 50 anos da ABGE
- Entrega do Premio Ernesto Pichler



Ainda se encontra pendente a entrega do Premio Ernesto Pichler ao
Geol. Guido Guidicini. Necessário acertar com o NRJ;
Foi discutida a possibilidade de se convidar o Geol. Oswaldo Iwasa
(Regea) para participar do evento.

Adalberto

- Workshop de Erosão na Amazonia - Belem (PA)




A presidência participou do Evento “Erosão na Amazonia”, para o
qual participaram cerca de 100 pessoas e relatou que foi importante
pelo temário, que é regional e desperta muito interesse e pela
mobilização de técnicos e interessados.
ABGE- Nucleo Norte – organizar workshop sobre o assunto para a
evento da SBG em Santarém

Adalberto

- Evento de Geotecnologia



Foi acordado o adiamento para o próximo ano (2017); e
O Prof. Fábio Reis sugeriu convidar professor da Unisinos para
participar do evento.

5. Jornadas Universitárias

Renata

Flavio

- Jornadas Universitárias nas escolas particulares de Engenharia Civil:




Foi relatado que já foram realizadas duas jornadas, sendo uma na
UNINOVE (Universidade Nove de Julho) e a outra, na UNG
(Universidade de Guarulhos);
A receptividade e participação nos dois eventos foram consideradas
muito boas; e
O Próximo evento está programado para realização na Faculdade
Anhembi-Morumbi.

6. Informes

Flávio

Geral

- Comissão de 50 Anos da ABGE:






Foi realizado evento de lançamento dos 50 anos, com participação de
cerca de 100 pessoas e transmissão via internet;
O Congresso CBGE 2018 está orçado em 500 mil
Prevê-se a venda de Stands totalize cerca de R$ 250 mil;
A expectativa de obtenção do restante dos recursos é com as
inscrições e com obtenção de financiamentos em agencias de
fomento; e
Além disso, a tesouraria do CBGE está promovendo venda de Rifa
para auxílio financeiro ao evento.

- Manifestação da ABGE de apoio a Mineropar


Foi efetuada manifestação pública da ABGE de apoio a Instituição.

Adalberto

Fábio

- Agenda ABGE 2017



Finalizada a captação de recursos; e
A Agenda se encontra em fase de produção.

Luciana

- Curso de para sondador


Foi destacada a dificuldade de operacionalizar os cursos e constatase a necessidade de parceiros locais para o seu desenvolvimento.

Ivan

- Participação 48° CBG


Foi montado Stand da ABGE e observou-se visitação muito
numerosa;

Luciana




As atividades de venda de publicações e outros itens da ABGE
obteve valor que ressarciu as despesas e ainda resultou em saldo; e
O Evento foi avaliado como muito positivo para a divulgação do
18°CBGE.

- Outros informes e sugestões



O conserto do ar condicionado da ABGE foi orçado em R$ 1.600,00 e
será realizado em breve; e
Será demonstrado Vídeo ABGE em reunião especifica da comissão, a
ser realizada em 03/11.

7. Financeiro




O tesoureiro (José Luiz) apresentou a previsão orçamentária da
ABGE 2017/2018 e a situação em 2016; e
Foi relembrado que todos os representantes da ABGE (diretoria,
Núcleos) deveriam quitar a anuidade ABGE 2016.

Luciana

José Luiz

