II REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA REDE GEOMA
Local: SEPED/MCT – sala 218, 2º andar- Brasília - DF
Data: 17/11/2004
Membros participantes: Dr. Avílio Antônio Franco – SCUP/MCT, Dr. Peter
Toledo - MPEG, Dr. Luiz Carlos Moura Miranda- INPE, Dr. César
Camacho- IMPA, Dr. Marco Antônio Raupp- LNCC e Dr. Luiz Carlos Joels
- Secretário do Conselho Diretor
Outros Participantes: Dr. Gilberto Câmara–Coordenador Adjunto Geoma,
Dr Helder Lima Queiroz - MAMIRAUÁ, Dra. Maria Luiza Braz Alves –
SEPED/MCT, Sr. Ubirajara Filho – SEPED/MCT, Sr. Newton Scheinkman LNCC
A abertura da reunião foi realizada pelo Dr. Avílio que deu as boas vindas
aos participantes e justificou a ausência do Presidente do Conselho
Diretor. Iniciou-se a reunião, conforme a agenda proposta, com a
presença de 5 membros do Conselho Diretor (estavam ausentes os
diretores do INPA e de Mamiraua, este último representado pelo suplente
institucional).
PRIMEIRA PARTE: APRESENTAÇÕES
1. Apresentação das correções administrativas/financeiras dos
Projetos aprovados na 1ª Reunião do Conselho Diretor;
Dra. Maria Luiza apresentou as correções administrativas/financeiras dos
Planos aprovados na 1ª reunião do Conselho Diretor, informando que o
saldo obtido destas correções foi alocado para a Coordenação do
projeto(tabela anexa). O Conselho Diretor aprovou a correção nos
orçamentos já aprovados para o GEOMA e alocados ao IMPA.
Dr. Gilberto se pronunciou solicitando a reconsideração da proposta de
Carlos Nobre. Dr. Joels informou que foi solicitado para 2005, R$ 2
milhões para este projeto a partir do Programa de Mudanças Climáticas
do MCT. Dr. Raupp questionou a falta de integração dos dois grupos de
Modelagem Climática. Após discussão do Comitê, houve consenso que
esta fusão deve ocorrer, ficando deliberado que parte dos recursos
destinados à Coordenação do projeto( R$ 70.000,00 – setenta mil reais)
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seriam usados pelo Coordenador Executivo para promover a integração
dos dois grupos.( meu entendimento)
Entendimento do Gilberto: “A proposta apresentada pelo grupo de
pesquisadores do INPE,IMPA e LNCC para a área de Modelagem
Climática, que havia sido julgada com méritos pelo CD, mas não
aprovada por falta de recursos, teve uma aprovação de recursos de R$
70.000. Esta aprovação esta condicionada a uma negociação para
unificar os grupos de pesquisa na área, para evitar uma cisão entre os
grupos da Amazônia e os grupos do Centro-Sul. Esta negociação será
conduzida pelo Coordenador Executivo da Rede.”
2. Apresentação do Regulamento de aquisição de bens e serviços
aprovado pelo IMPA-OS para execução do TA assinado em
20/10/04
O Regulamento de Aquisição de Bens e Serviços a ser adotado pelo
IMPA-OS para execução dos recursos do Geoma foi apresentado pela
Dra. Maria Luiza informando que este regulamento foi elaborado pelo
MCT, com a orientação do IMPA-OS, e que, em função de
recomendações da auditoria, foi criada a figura de “bolsa” para os
trabalhos a serem desenvolvidos no campo. Dr. Camacho alertou que no
conceito de “bolsa” deveria estar contido o princípio de capacitação dos
participantes, concluíndo que o Regulamento será publicado pelo IMPAOS.
Quanto à gestão dos recursos pelo IMPA-OS, Dr. Camacho informou que
aquela instituição não possui pessoal suficiente para tal administração,
sendo comunicado pela Dra. Maria Luiza que, neste primeiro momento, o
MCT está assumindo os trâmites administrativos.
Foi aprovado pelo Conselho Diretor o Regulamento de aquisição de bens
e serviços (vide anexo).
3. Informação sobre os Coordenadores Locais indicados pelas
instituições participantes:
3.1 LNCC - Luiz Bevilacqua
3.2 IMPA-OS – Jorge Zubelli
3.3 INPE- Gilberto Câmara
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3.4 INPA- Arnaldo Carneiro Filho
3.5 MAMIRAUÁ – Helder Queiroz
3.6 MPEG – Ima Vieira
As indicações dos coordenadores locais foram ratificadas pelo Conselho
Diretor.
SEGUNDA PARTE: DELIBERAÇÕES
4. Participação de instituições fora do MCT. A Dra. Bertha considera
que esta seria a condição sine qua non para que o GEOMA possa
incorporar as ciências sociais e cumprir seu papel de modelo de
projeto do MCT para a questão de uso da terra e dimensões
humanas na Amazônia.Definição dos seguintes pontos: i. adesão
de pessoa física e/ou jurídica; ii. critérios para adesão; iii.
Conteúdo dos projetos/pesquisas dos novos participantes; iv.
responsáveis pelo financiamento;
A Dra. Bertha Becker foi contratada pelo MCT para fazer uma consultoria
sobre a ação do MCT na Amazônia, incluindo uma análise do LBA,
GEOMA, PPG7, e PPBIO.
Em sua análise, a Dra. Bertha considera que a participação de instituições
externas ao MCT seria a condição sine qua non para que o GEOMA
possa incorporar as ciências sociais e cumprir seu papel de modelo de
projeto do MCT para a questão de uso da terra e dimensões humanas na
Amazônia.
O Conselho Diretor considera que existem diferentes níveis de
participação das instituições:
(a) Instituições Participantes no Conselho Diretor
* Tratam-se de instituições convidadas pelo MCT e pelo Conselho
Diretor/GEOMA a participar no Conselho, dada a sua importância
institucional para estudos na Amazônia.
* Ficou definido que será feita a correção à portaria 316/2004
considerando o IMPA como representante de unidades de pesquisas do
MCT participante do Conselho diretor, disponibilizando 3 vagas para
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representantes de outras instituições no Conselho. Após a publicação
desta Portaria, o Coordenador-Executivo irá estabelecer contatos com
potenciais instituições para participar do Conselho que possam agregar
capacidade científica e/ou política.
(b) Instituições Associadas ao GEOMA
* Instituições externas poderão associar-se à Rede GEOMA, através
de projetos científicos dentro das áreas de atuação GEOMA
* Estes projetos deverão ser encaminhados pelo representante da área
temática ao Conselho Científico para apreciação.
* Após aprovação pelo Comitê Científico, estes projetos serão
avaliados pelo Conselho Diretor. Concluído o processo, estas instituições
poderão ser consideradas como "instituições associadas ao GEOMA".
(c) Pesquisador individual envolvido em projetos do GEOMA
* Pesquisadores externos poderão participar da Rede GEOMA, dentro
de projetos aprovado pelo Conselho Diretor e Comitê Científico.
A participação dentro de projetos do GEOMA está condicionada ao
aceite do Termo de compromisso.
(d) Participação no Comitê Cientifico
•

O pesquisador pode participar da Rede como membro do comitê
cientifico.

Dr. Cylon Gonçalves justificou sua ausência informando sobre a
possibilidade de recursos extras para a Rede Geoma da ordem de R$
1.200.000, que também deverão ser geridos pelo IMPA-OS
5. Termo de compromisso–apresentação das propostas de revisão e
deliberação;
O Conselho após leitura e correções e aprovação do Termo de
Compromisso sugeriu mudança de nome para “Normas de Participação
de pesquisadores na Rede” (vide em anexo).
6. Comitê científico – definição dos três pesquisadores, de notória
competência em áreas de atuação da Rede, não pertencentes ao
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Geoma, pelo Conselho Diretor, para um mandato de dois anos e
apresentação dos seis pesquisadores principais de projetos da
Rede, eleitos por seus pares que comporão o Conselho
Científico. Pesquisadores indicados por seus pares para compor
o CC:
(a) representantes dos pesquisadores da Rede indicados pelos pares:
6.1. Física ambiental – Javier Tonmasela
6.2. Biodiversidade - Ana Luisa Albernaz
6.3. Modelagem Climática - Carlos Afonso Nobre
6.4. Áreas alagáveis – Maria Tereza Fernandez Piedade
6.5. Dinâmica de Populações e Uso da Terra - Roberto Araújo santos
Jr.
6.6. Banco de Dados- Luiz Bevilacqua
As indicações dos representantes da Rede para o Comitê Científico
foram ratificadas pelo Conselho Diretor que considerou empossados os
membros.
(b) Representantes Externos
Os representantes externos serão convidados pelo CoordenadorExecutivo, caso aceitem, serão empossados na próxima reunião.
Débora Magalhães Lima - UFMG
Luiz Hildebrando Pereira da Silva
Bertha Becker - UFRJ
Alternativos:
Reinaldo Victoria Horácio Schneider
7. Apresentação e deliberação da proposta Mauricio Kritz et al:
Reunião Científica para formar a visão da Rede Geoma
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O Conselho Diretor/GEOMA requisitará ao Comitê Cientifico do GEOMA a
revisão da Proposta Científica do GEOMA, atualmente em sua versão 10.
Neste processo de revisão deverá ser levado em conta a proposta de
revisão do GEOMA feita pelos colegas Maurício Kritz, Antônio Nobre e
Arnaldo Carneiro.
8.Outros assuntos
* Não se chegou ainda a nenhuma conclusão, quanto ao preenchimento
das vagas no Conselho Diretor mas foi recomendado que deverão ser
considerados aspectos técnicos e políticos para a indicação das 3
instituições.
* Dr. Joels apresentou o sumário dos trabalhos "Dinâmica Territorial da
Frente de Ocupação de São Feliz do Xingu-Iriri" realizados do grupo de
Dinâmica da Terra, o qual deverá ser apresentado ao Grupo Permanente
de Trabalho Interministerial sobre desmatamento, em 26 de novembro
próximo, ao Grupo Ampliado em 1º de dezembro e apresentado aos
Ministros que fazem parte deste Grupo no dia 8 de dezembro. Esta
apresentação ficou condicionada à aprovação do documento pelos
membros do Conselho, via eletrônica até o dia 19.11.
O Conselho Diretor/GEOMA recomendou que todos os documentos
oficiais do GEOMA devem ser submetidos previamente à apreciação
deste Conselho para posterior divulgação .
Obs. Tendo recebido a anuência dos representantes do INPA, MPEG,
IMPA-OS, LNCC E MAMIRAUA o documento será apresentado conforme
a proposta do Dr. Joels acima.
* Biblioteca virtual - O LNCC se propôs a ampliar o portal GEOMA para
incluir uma biblioteca virtual dos documentos da Rede.
* Suplentes dos representantes do Conselho Diretor – ficou deliberado
pelo Conselho que o suplente institucional deverá ser considerado
oficialmente como suplente no Conselho.
* Ficou definido que a próxima reunião deverá acontecer, no IMPA-OS –
Rio de Janeiro, logo após o Carnaval/2005
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Brasília, 25 de novembro de 2004
Maria Luiza Braz Alves –
CGSA/SEPED/MCT
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