
 

Ata da 8ª. Reunião Ordinária da Comissão 

de Geoparques da Sociedade Brasileira de 

Geologia, realizada no dia 4 de maio de 

2020. 

 

Aos quatro dias do mês de maio de 2020, às 9h00, por videoconferência,  reuniu-se a Comissão de 1 

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

Marilda Miedema (dirigente, NBA-SE), Antônio Dourado Rocha (secretário, NBA-SE), Gilson 3 

Guimarães (NPR), Marcos Nascimento (Coordenador de Comunicações e Publicações, NNE), 4 

Ivanara Lopes Santos, Marjorie Nolasco e Violeta Martins (NBA-SE), Caiubi Kuhn  e Joana 5 

Sanchez (NCO), Luiz Carlos Ribeiro (NMG), Kátia Mansur (NRJ) e Andreá Trevisol (NBR). Renato 6 

Azevedo (NBA-SE) justificou a ausência. A pauta: 1- Informes, 2- Definição de critérios para o 7 

aceite de teses, dissertações, artigos para publicação no site, 3- Indicação do representante do 8 

Núcleo Rio Grande do Sul - Prof. André Borba (UFSM) para a CG-SBG e 4- O que ocorrer. [Item 9 

01: Informes] a- Andreá informou que a Profa. Jaciele, da UFSM, entrou em contato com a CPRM 10 

para tirar dúvidas sobre geoparques aspirantes e ela e o Schobbenhaus (CPRM) a encaminharam 11 

para a CG-SBG. b- O Marcos complementou dizendo que Jaciele é técnica da pró-reitoria de 12 

extensão  da universidade e que está na coordenação de um projeto de divulgação e avaliação de 13 

geoparques no Rio Grande do Sul e que eles conversaram informalmente sobre a documentação 14 

necessária para se tornar um geoparque aspirante b- Luiz Carlos informou que 6 geossítios estão 15 

estruturados no projeto geoparque Uberaba e que o plano de gestão está sendo elaborado. Embora 16 

se pretenda mandar a carta de intenção para a UNESCO neste ano, ainda não há condições de 17 

fazer a carta de autoavaliação ou mandar o dossier. c- Marilda informou que a reunião do Conselho 18 

Diretor da SBG foi, pela primeira vez virtual, e a pauta de discussão foi a aprovação dos relatórios 19 

de atividades/financeiros dos Núcleos e da Diretoria Executiva e a discussão sobre a continuidade 20 

das Comissões da SBG. A continuidade da CG-SBG foi revalidada por mais 2 anos e o relatório e 21 

plano de atividades serão disponibilizados no site da SBG. A diretora-presidente do Núcleo RS/SC 22 

solicitou. nosso contato para indicar um representante para integrar a CG-SBG. A próxima reunião 23 

do CD será em julho, a priori,  presencial, devido à votação dos prêmios da SBG que serão 24 

entregues no 50CBGA cuja realização ainda está confirmada para outubro. d- Marjorie Nolasco 25 

informou que o sistema CONFEA-CREA manterá as eleições em 3 de junho, presencial e com urna 26 

de papel e que ela é candidata, junto com uma engenheira mecânica, ao Conselho Federal e, caso 27 

eleita, os geoparques e a geodiversidade voltarão a ter uma representação dentro do sistema 28 

juntamente com a representação do Rio Grande do Norte feita pelo Marcos. e- Marilda falou sobre 29 

a publicação do 1º Boletim Informativo da AGeoBR que, no final, faz uma chamada para os 30 

associados participarem do 50 CBG mas no nome da sessão temática correlata foi esquecido de 31 

incluir o termo geoparques. Kátia sugeriu que fosse solicitada a correção para Glória, a presidente 32 

da AGeoBR, visto que o boletim ficará disponível no site da Associação. Por solicitação de Marjorie, 33 



Joana disse que falaria com Glória. f- Joana informou que 67 resumos foram inscritos na nossa 34 

área no 50CBG. Kátia e Caiubi reclamaram do valor alto das inscrições o que certamente diminuirá 35 

o quantitativo de participantes e principalmente de estudantes. g- Caiubi sugere que a organização 36 

do congresso tente obter patrocínio via CONFEA após a eleição. Ele também falou da Mútua, a 37 

caixa de assistência do CREA, com patrocínio de até R$5000,00 para eventos regionais. Para 38 

eventos nacionais, a Mútua Nacional patrocina de R$ 15000,00 a 30000,00. O Confea possui 39 

editais de patrocínio para publicação de livros. Marjorie destacou que o CREA não tem diálogo com 40 

as entidades acadêmicas e científicas e vice e versa. [Item 02: Definição de critérios para o 41 

aceite de teses, dissertações, artigos para publicação no site]. a- Marcos apresentou os 2 42 

pedidos de publicação em nosso site: uma dissertação de mestrado sobre inventário geológico sem 43 

menção de geoparques no título e um artigo que o título menciona geoparques mas o artigo trata 44 

sobre patrimônio paleontológico. b- Dourado lembrou que todo geoparque precisa de um inventário 45 

mas nem todo inventário se destina a um geoparque. c-Joana concorda com Dourado mas acha 46 

que aqueles inventários que são destinados aos geoparques poderiam ser publicados como 47 

exemplos de como usá-los em um geoparque. d- Andreá pensa que o tema central tem que ser um 48 

geoparque. Mas pode ser interessante divulgar inventários específicos para a implantação de 49 

geoparques. e- Marcos sugere como critério de aceite para publicação no site a presença da 50 

palavra geoparque no título, no objetivo e nas palavras-chaves. Isto deve ser uma garantia que o 51 

trabalho verse sobre geoparques, independente do tema que for, mas que esteja relacionado com a 52 

Geologia. Mas o que fazer quando os três requisitos não forem preenchidos conjuntamente? f- 53 

Gilson alerta que apenas a identificação da palavra geoparque no título da publicação não é 54 

suficiente como critério visto a grande amplitude do tema que pode ultrapassar o foco das 55 

Geociências e que, se assim for, não deve estar no nosso banco de dados. g- Para Caiubi, deve ter 56 

geoparques nos objetivos mas também trabalhos ligados a outros temas além dos geológicos. h- 57 

Dourado lembrou que o conceito de geoparques exige uma abordagem extremamente 58 

multidisciplinar integrando a arqueologia, história da mineração, arquitetura, patrimônio, 59 

preservação de monumentos. i- Acatando sugestão de Gilson, ficou definido que o coordenador de 60 

publicações fará a leitura e avaliação do material submetido e aceitará a publicação que apresente 61 

a temática geoparque no resumo e nas palavras-chave e/ou título. No caso de dúvidas, ele entrará 62 

em contato com outros membros da Comissão para avaliar caso a caso. Quanto às publicações 63 

citadas, a dissertação não foi aprovada e o artigo poderá ser publicado no site.  [Item 04: 64 

Indicação do representante do Núcleo Rio Grande do Sul - Prof. André Borba (UFSM) para a 65 

CG-SBG]. O nome do Prof. André Borba foi aprovado, por unanimidade, como novo membro da 66 

CG-SBG. [Item 04: O que ocorrer] Marilda propôs que acontecessem reuniões para discussões de 67 

temas de interesses comuns e não somente de questões operacionais da CG-SBG. Em tempo, ela 68 

disse que Marcos, como professor da UFRN e indicado pelo Núcleo Nordeste, durante a sua 69 

palestra virtual na série junt@sadistancia da SBG também se apresentou como membro da CG e 70 

falou que a Comissão, em âmbito internacional, tem sido interpretada como o Comitê Brasileiro de 71 



Geoparques. Marcos esclareceu que este é o entendimento, na América Latina, por parte de alguns 72 

projetos de geoparques, da UNESCO e de alguns de seus avaliadores embora esta 73 

responsabilidade não seja nossa. Quando questionado, ele explica que somos da Sociedade 74 

Brasileira de Geologia, e não do governo federal, e que trabalhamos na divulgação dos geoparques 75 

em âmbito nacional. Sobre as reuniões para discutir pontos mais específicos, ele sugere que 76 

falemos sobre o formulário de autoavaliação do programa internacional de geoparques e 77 

discutamos a relação dos territórios com as ODSs. Gilson concorda, pois temos responsabilidade 78 

com os membros de cada Núcleo que representamos e somos a fonte para as pessoas tirarem as 79 

dúvidas. Desta forma, contribuímos para que o conceito de geoparques seja perfeitamente 80 

entendido e auxiliamos a sociedade a implementar mais geoparques no país. Marilda disse que 81 

faria uma enquete com os membros da CG para a escolha dos temas e da periodicidade das 82 

reuniões. Ela sugeriu, também, futuramente, convidar 1 ou 2 pessoas integrantes de propostas de 83 

geoparques não representadas na Comissão para participar de uma reunião aberta atendendo ao 84 

nosso objetivo de integrar as diversas propostas de geoparques no país. Nada mais havendo a 85 

tratar, a reunião foi encerrada às 11h45 e a presente ata que, após lida, discutida e aprovada pelos 86 

presentes e demais membros da Comissão de Geoparques da SBG, será assinada digitalmente 87 

pela dirigente. Salvador, aos quatro dias do mês de maio de 2020.  88 
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