
 

Ata da 10ª. Reunião Ordinária da Comissão 

de Geoparques da Sociedade Brasileira de 

Geologia, realizada no dia 16 de dezembro 

de 2020. 

 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2020, às 8h30, por videoconferência, reuniu-se a 1 

Comissão de Geoparques da Sociedade Brasileira de Geologia (CG-SBG) contando com as 2 

presenças de Marilda Miedema (dirigente, NBA-SE), Marcos Nascimento (Coordenador de 3 

Comunicações e Publicações, NNE), Ivanara Lopes Santos, Renato Azevedo e Violeta Martins 4 

(NBA-SE), Andreá Trevisol (NBR),  Joana Sanchez (NCO), Luiz Carlos Ribeiro (NMG), Gilson 5 

Burigo (NPR) e André Borba (NRS-SC). Antônio Dourado Rocha, Marjorie Nolasco e Ricardo Fraga 6 

do NBA-SE e Kátia Mansur (NRJ) justificaram a ausência  A pauta: 1- Informes, 2- Desligamento de 7 

membros da CG-SBG em acordo com o regimento, 3- Indicação do novo dirigente da CG-SBG para 8 

o ano 2021, 4- O que ocorrer. [Item 01: Informes] a- Joana informou que a SBG solicitou ao Fórum 9 

de Coordenadores de Cursos de Geologia a lista de afloramentos utilizados por cada universidade 10 

para as aulas de campo. Ela sugere que a Comissão de Geoparques discuta o assunto para que 11 

possamos viabilizar ou fazer um pedido às universidades  e que seja feito um inventário científico, 12 

de uso educativo para o 3ºgrau. b- Marcos falou sobre a criação do grupo de trabalho com a 13 

participação do Ministério do Turismo, das Relações Exteriores, do escritório da UNESCO, dos 14 

Geoparques Aspirantes e a Comissão de Geoparques da SBG, um dos encaminhamentos do 15 

nosso Webinar, não avançou por causa do afastamento de Nicole por motivos de saúde, mas deve 16 

ser uma das primeiras ações para 2021 do Ministério de Turismo. Ricardo Rizzo aguarda o 17 

Ministério do Turismo e acrescentou que, em 2021, promoverá um evento para reforçar as ações  18 

da Comissão Nacional da UNESCO entre as quais está os geoparques.  Em relação aos 19 

geoparques aspirantes, o Seridó e os Caminhos dos Cânions do Sul   receberam oficialmente a 20 

documentação da GGN e, em janeiro, será retomado o contato para definir as datas das missões 21 

de avaliação. Além dos 20 aspirantes, há  25 geoparques passando por renovação, 27 novas 22 

missões de reavaliação daqueles que completarão 4 anos em 2021 e vários que submeteram 23 

candidatura neste ano. Para operacionalizar tudo isto, a proposta é prorrogar as revalidações para 24 

2022 e, em 2021, ficaria somente as missões dos 20 aspirantes e dos 25 que completaram 4 anos 25 

neste ano. Uma mudança no estatuto para que o tempo de reavaliação passe de 4 para 5 ou 6 26 

anos está sendo cogitada. Um novo formulário de autoavaliação e uma nova seção A do dossiê 27 

foram aprovados. Até o próximo ano, deve sair uma nota para os próximos candidatos. Ele sugere 28 

que a CG-SBG faça uma avaliação destes novos documentos. c- Luiz Carlos informou que o 29 

Projeto Geoparque Uberaba contratou a geóloga Flávia Lima para realizar o diagnóstico e plano 30 

estratégico para a implantação do geoparque. d- Marilda informou que ela participou da reunião do 31 

Conselho Diretor da SBG, ocorrida em 27 de novembro, onde foram aprovadas as novas anuidades 32 

para 2021, apresentado os bons resultados dos juntos@distância e do Webinar, a situação 33 

financeira da SBG e a quantidade de inscritos no 50CBG. Em outra reunião, em função da perda do 34 

patrocínio da PETROBRAS para a nossa revista, foi aprovado que, a partir de 2021, a publicação 35 

de artigos seria paga mas num valor muito inferior ao cobrado pelos outros periódicos. No início da 36 

semana, a diretoria executiva da SBG, os dirigentes das comissões de Geoparques, Geoética e 37 

Geologia na Educação Básica reuniram-se com o diretor da FEBRAGEO para discutir o 38 

credenciamento da SBG junto ao CONFEA, o que demandaria algumas mudanças no estatuto para 39 

se adequar as exigências,  e a realização de eventos e publicações em comum. O diretor da 40 

FEBRAGEO falou sobre a edição e patrocínio do livro sobre o Geoparque Aspirante Seridó e que, 41 

para o próximo ano, dois livros sobre os projetos de geoparque  Corumbataí e da Chapada dos 42 

Guimarães, no Mato Grosso, serão lançados. Outro ponto de discussão, com base no Georroteiros 43 



do Núcleo Paraná,  foi a criação de uma plataforma SIG com os pontos e descrição de 44 

afloramentos utilizados para o ensino e, para tanto, um contato com o Fórum dos Coordenadores 45 

de Curso de Geologia será feito. O diretor da FEBRAGEO, Fábio Reis, relatou que  fez um 46 

convênio com uma concessionária para a preservação de afloramentos e que isto deveria ser 47 

buscado mais vezes. e- Gilson informou os valores a serem cobrados para publicação de artigos no 48 

Brazilian Journal of Geology  e questionou a manutenção do uso  plataforma Scielo em vez da 49 

Open Journal. Sobre os georroteiros, ele explicou que o 1º Simpósio de Roteiros Geológicos do 50 

Paraná reuniu e publicou os roteiros utilizados pelos professores.  Otávio Licht lançou os pontos 51 

destes roteiros em formato kmz o que foi seguido por outros colegas. Ele, como diretor -presidente 52 

do NPR,  propôs que a SBG adotasse esta prática em todo o país  tornando público este 53 

instrumento didático. Gilson também relatou a parceria estabelecida com uma concessionária para 54 

a preservação de uma área com icnofósseis enquanto  Joana disse que na rodovia Bandeirantes, 55 

em São Paulo, não é autorizada a parada para aulas. f-Andreá disse que a CPRM publicará, ainda 56 

em dezembro, os primeiros 100 sítios consistidos, ou seja,  que passaram por uma análise de 57 

mérito das informações, no  GEOSSIT e que  existe espaço para cadastrar georroteiros com várias 58 

abordagens. g- Marcos sugeriu que a SBG definisse critérios para a escolha dos afloramentos 59 

didáticos, de uso educacional  para uso ensino básico, médio e superior. Cada coordenador de 60 

curso delegaria um professor de sua instituição para mapear em cada estado. Com o cadastro dos  61 

afloramentos, a proteção legal deve ser trabalhada também. h- Por fim, Marilda informou que houve 62 

uma nova solicitação de publicação de artigo no site. Como Marcos, o Coordenador de 63 

Publicações, conhece o artigo e concordou com sua publicação, a dirigente encaminhará a 64 

solicitação de inclusão na página da Comissão para a SBG. [Item 02: Desligamento de membros 65 

da CG-SBG em acordo com o regimento]. De acordo com o regimento, havendo a falta sem 66 

justificativa a 3 reuniões consecutivas ou 5 alternadas, o membro da CG-SBG poderá ser 67 

desligado. Em 2020, aconteceram 4 reuniões ordinárias e 6 temáticas. Apesar de Ricardo Fraga e 68 

Paulo Boggiani terem muitas ausências registradas, eles apresentaram justificativas. Marjorie 69 

Nolasco participou somente de uma reunião e justificou a ausência em duas. Desta forma, foi 70 

consenso o seu desligamento da CG-SBG por ela não estar cumprindo as normas para justificar a 71 

sua permanência. Ivanara informou o seu desligamento da SBG mas a sua intenção de permanecer 72 

na Comissão. Como no regimento não há nenhum impedimento para a participação de não sócios 73 

da SBG, todos foram favoráveis à sua permanência. A dirigente, no entanto, ressaltou que como os 74 

membros da Comissão são representantes dos Núcleos, Ivanara fica na Comissão a não ser que  o 75 

Núcleo Bahia-Sergipe se posicione de modo contrário. [Item 03- Indicação do novo dirigente da 76 

CG-SBG para o ano 2021]. No início deste ano, ficou acordado que a dirigente ficaria à frente da 77 

Comissão até o final de dezembro, mesmo a gestão terminando em abril/2021, quando, 78 

provavelmente, seria substituída por  Gilson Burigo, representante do NPR.  Passada a palavra 79 

para o  Gilson, ele disse que não se achava com o perfil necessário para assumir a direção da 80 

Comissão pois não tem atuado diretamente com o tema geoparque. Além disso, como houve uma 81 

modificação nas suas atividades, ele não tem acompanhado as atualizações sobre a temática. 82 

Entre os presentes, não houve a definição de um novo nome.  Diante desta situação, Marilda 83 

Miedema aceitou continuar como dirigente da CG-SBG até abril/2021 sendo que, caso ocorram 84 

reuniões externas, ela será representada por outro membro da Comissão. [Item 04: O que 85 

ocorrer]. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h00 e a presente ata que, após 86 

lida, discutida e aprovada pelos presentes será assinada digitalmente pela dirigente. Salvador, aos 87 

dezesseis dias do mês de dezembro de 2020. 88 


