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Plataforma 
Após dois anos de intenso trabalho para a consolidação e ampliação da SBP, esta chapa entende que 
ainda há muito trabalho a ser feito, aproveitando os espaços conquistados a nível nacional e 
internacional. Desta forma, nossos objetivos constituem-se na luta pela preservação do patrimônio 
paleontológico brasileiro agindo de forma integrada, envolvendo a formação de recursos humanos, o 
fomento da pesquisa básica, o acompanhamento de atividades de intervenção do subsolo, a promoção de 
discussões e iniciativas concretas de construção de uma legislação em acordo ao anseio de todos. Para 
tanto, nos comprometemos com as seguintes ações: 
 
1. Dar continuidade aos esforços de obtenção por parte da SBP junto a órgãos de fomento e outras 
entidades, de recursos que dêem sustentação à pesquisa paleontológica e sua infra-estrutura de apoio, 
bem como sua ampla divulgação;  
 
2. Ampliar a participação da SBP nas discussões com os órgãos representativos da sociedade (DNPM, 
IPHAN, IBAMA, MPF, órgãos ambientais estaduais e municipais) que visam aperfeiçoar a legislação em 
todos os níveis (federal, estadual e municipal), tratando da preservação do patrimônio paleontológico 
brasileiro; 
 
3. Implantar um canal de discussão contínua entre a SBP, seus associados e a comunidade em geral, para 
debater, entre outras coisas, o Estatuto e sua necessidade de atualização, por exemplo, através da 
inserção da SBP em novas mídias digitais, buscando maior interatividade com os sócios; 
 
4. Revigoração da visibilidade e transparência da SBP, mediante a reformulação do boletim Paleontologia 
em Destaque, da implantação de uma coluna mensal digital para divulgação dos grupos da paleontologia 
brasileira, de espaços digitais para paleoarte e educação patrimonial, do fomento à série Monografias da 
SBP, e no apoio à comissão editorial da Revista Brasileira de Paleontologia; 
 

5. Mapeamento e fortalecimento dos grupos de pesquisa paleontológica no Brasil, e a busca de parcerias 
com sociedades congêneres nacionais e internacionais; 
 
6. Discussão sobre os procedimentos para a organização dos eventos ligados à SBP, como o Congresso 
Brasileiro de Paleontologia, as reuniões anuais regionais (PALEOs) e simpósios temáticos na área de 
Paleontologia; 
 

7. Atuação política junto aos empreendimentos e obras de grande porte sobre áreas fossilíferas e na 
criação de universidades e institutos federais tecnológicos, visando à expansão da Paleontologia em nosso 
país, pela inserção de profissionais no mercado de trabalho e pela preservação do patrimônio fossilífero 
brasileiro. 


