Ata da 9ª. Reunião Ordinária da Comissão
de Geoparques da Sociedade Brasileira de
Geologia, realizada no dia 22 de julho de
2020.
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Aos vinte e dois dias do mês de julho de 2020, às 9h00, por videoconferência, reuniu-se a
Comissão de Geoparques da Sociedade Brasileira de Geologia (CG-SBG) contando com as
presenças de Marilda Miedema (dirigente, NBA-SE), Antônio Dourado Rocha (secretário, NBA-SE),
Marcos Nascimento (Coordenador de Comunicações e Publicações, NNE), Ivanara Lopes Santos,
Renato Azevedo, Ricardo Fraga e Violeta Martins (NBA-SE), Joana Sanchez (NCO), Luiz Carlos
Ribeiro (NMG), Kátia Mansur (NRJ), Andreá Trevisol (NBR), André Borba (NRS-SC) e Paulo
Boggiani (NSP). A pauta: 1- Informes, 2- Reuniões temáticas, 3- Evento virtual da CG-SBG 4- O
que ocorrer. [Item 01: Informes] a- Dourado informou que um evento virtual acontecerá em Morro
do Chapéu com diversas autoridades e que Washington Rocha, superintendente de Inovação da
Secretária de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia disse que está programando a realização
de um evento virtual com as propostas de geoparques na Bahia b- Renato informou que o
Geoparque Serra do Sincorá encaminhou a carta de apoio ao Geopark Araripe e que a Petrobras
endereçou carta de apoio ao Dia da Geodiversidade c- Marilda informou que ela já preparou a
minuta do documento sobre o Formulário de Auto avaliação da UNESCO, que foi discutido nas
ultimas três reuniões temáticas, e passou para Marcos e Gilson analisarem primeiro e, que
depois, ela será compartilhada com todos para definição dos encaminhamentos. E depois, juntos
decidiremos os encaminhamentos. Sobre a SBG, ela disse que o Conselho Diretor atendeu a
solicitação da CG-SBG de apoiar o Geopark Araripe para sediar a X International Conference on
UNESCO Global Geoparks e que não houveram correções nas cartas anexadas. No dia 24 de
julho, à tarde, este Conselho se reunirá tendo na pauta a aprovação de resoluções, a criação da
Comissão de Equidade de gênero racial e étnica e, o ponto mais importante para a CG-SBG,
atividades virtuais da SBG- discussão e deliberação [Item 02: Reuniões temáticas]. Para dar
continuidade às reuniões temáticas, foi iniciada a discussão sobre qual seria o próximo tópico de
discussão. As propostas de temas são: A relação dos territórios de geoparques com ODS, sugerida
por Marcos, Modelos de gestão de geoparques, opção de Dourado e Critérios para identificação de
relevância internacional do patrimônio geológico, proposto por Gilson (NPR). a- Ricardo sugeriu
retomar a discussão sobre Rede Brasileira de Geoparques e Fórum Brasileiro de Geoparques. bJoana sugere que, como os critérios estão sendo revistos e devem ser modificados em setembro
esperemos para fazer esta discussão. c- Marcos sugeriu que a proposta dele passe para o final e
solicitou que fosse discutida as diferenças existentes entre os termos Comissão, Comitê, Fórum e
Rede que são diferentes mas que são muito confundidos entre si. Ele acrescentou que,
oficialmente, podemos ter um Comitê, ou seja, um grupo de pessoas que discutam a temática
Geoparques e que podem ajudar a Comissão Nacional da UNESCO, mesmo ela não estando
ativa no Brasil, uma vez que ele será oficial e vinculado ao Itamaraty. Este Comitê contribuirá com
a Divisão das Nações Unidas do Itamaraty que tem solicitado apoio desde a chegada das cartas de
submissão de propostas de geoparques à certificação da UNESCO. d- O tema da próxima reunião
temática, que deverá ocorrer em duas semanas, em dia a ser definido conjuntamente, será
Comissão, Comitê, Fórum e Rede de geoparques. f- Para a discussão do tema “Modelos de gestão
de geoparques”, ficou definido que será convidado especialistas para nos apresentar as diferenças
entre Consorcio, associação, fundação, etc. Marcos se prontificou para entrar em contato com
Joao Marcelo, procurador no Seridó. [Item 04: Evento virtual da CG-SBG]. Marcos propôs que a
CG-SBG, juntamente com a SBG promovesse um evento virtual, com apoio do Fabio Machado,
Diretor-secretário da SBG e que está à frente do juntos@distância, com transmissão no Facebook e
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Youtube. O evento se intitularia “Aspirantes e Projetos de Geoparques no Brasil: realidades e
desafios”. O objetivo é nivelar os conhecimentos dos participantes à cerca do Programa
Internacional de Geociências e Geoparques da UNESCO e conhecer os diferentes Aspirantes e
Projetos de Geoparques no Brasil. Pensando em proporcionar uma maior visibilidade à temática no
Brasil e a nível internacional, foi sugerido convidar representantes do Escritório UNESCO América
Latina, da Rede GeoLAC, SBG, da Comissão Nacional para UNESCO/ Divisão de Nações Unidas
III/ Ministério das Relações Exteriores, do Ministério do Turismo e da Coordenação de Ciências
Humanas e Sociais e Ciências Naturais Representação no Brasil, Escritório da UNESCO no Brasil.
Marilda informou que consultou Fabio da SBG sobre a possibilidade da Comissão de Geoparques
realizar um evento virtual e ele apoiou totalmente a iniciativa, dizendo que poderíamos fazer o
evento ocorrer junto com o junt@sadistância ou separado. As palestras ficariam gravadas na SBG
e a transmissão poderia ser feita pelo site da CG-SBG, com transmissão no Facebook e Youtube.
Ele acrescentou que a plataforma utilizada permite a presença de 6 a 9 convidados. Ele sugeriu
também fazer um acordo com a CPRM para que não houvesse superposição de eventos. Além
disso, ele disse que a nova estagiária da SBG poderia fazer um formulário de inscrição e emitir os
certificados de participação. Caso haja anais do evento, a SBG providencia o ISBN. Após
discussão, os presentes concordaram com a realização do evento. A formatação aprovada foi de
uma atividade semanal, com duração máxima de 2 horas, durante 3 ou 4 semanas. A proposta
inicial seria: 1ª semana com palestra de convidados, 2ª semana com convidado externo e os
geoparques aspirantes, 3ª semana dedicada aos projetos de geoparques e uma 4ª semana
dependendo da quantidade de projetos inscritos. Luiz Carlos ressaltou a importância de um
encerramento com a confecção de uma carta do evento com diretrizes para o futuro. Convites para
fazer apresentação oral no evento serão enviados aos representantes das diversas propostas de
geoparques estabelecendo uma data limite para o recebimento das respostas de interesse. Os
apresentadores receberão um modelo de apresentação com slide abordando um tema específico e
tempo definido de fala. Como a UFSM está organizando um evento virtual para discutir a relação
entre as universidades e os geoparques no Brasil, provavelmente em outubro, para não haver
sobreposição, a data do evento será definida posteriormente. [Item 04: O que ocorrer] Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h00 e a presente ata que, após lida, discutida e
aprovada pelos presentes e demais membros da Comissão de Geoparques da SBG, será assinada
digitalmente pela dirigente. Salvador, aos vinte e dois dias do mês de julho de 2020.

