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2o Tesoureiro: KLEBERSON DE OLIVEIRA PORPINO - Depto. de Ciências 
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1o Secretário: JULIANA MANSO SAYÃO - Centro Acadêmico de Vitória/Universidade 

Federal de Pernambuco  (jmsayao@gmail.com)  
   
2o Secretário: ÉDISON VICENTE OLIVEIRA - Departamento de Geologia/Universidade 

Federal de Pernambuco (vicenteedi@gmail.com)  
   
Diretor de Publicações: DOUGLAS RIFF GONÇALVES - Instituto de Biologia/Universidade 

Federal de Uberlândia (driff2@gmail.com)  
 
 

Plataforma 
 
Está chegando o término de mais uma gestão da Sociedade Brasileira de Paleontologia. 
Lançamos nossa candidatura que tem como objetivo trazer novas propostas e oxigenar a SBP, 
para que ela possa se inserir com mais destaque dentro da Academia - tanto nacional como 
internacional - bem como também acompanhar as demandas de uma comunidade crescente de 
paleontólogos (nem sempre associados) e os anseios trazidos a esta comunidade por parte da 
Sociedade. Este processo de renovação é salutar e fundamental para a manutenção de uma 
sociedade científica coesa, com vocação democrática e que reflita a pluralidade e perspectivas 
de seus afiliados, podendo responder adequadamente às distintas realidades e desafios 
regionais que se apresentam à Paleontologia Nacional. Entre as diversas iniciativas, 
destacamos: 
 
- CAMPANHA DE FORTALECIMENTO DA SBP 
Quem conhece a SBP? Seu pequeno tamanho é um reflexo das ações atuais que não motivam 
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a vinculação de seus associados. Tornaremos a SBP mais atrativa através de iniciativas como a 
criação de um site moderno e interativo, um blogue e inserir a sociedade em redes sociais como 
Facebook e Twitter divulgando as suas ações. Também planejamos realizar uma campanha de 
filiação para novos sócios. 
  
- EMPREGOS PARA JOVENS PALEONTÓLOGOS 
Sem interferir na autonomia das instituições de elegerem o perfil pretendido para o cargo a ser 
preenchido, vamos elaborar um documento - discutido com os associados da SBP, de forma 
pública e transparente - que será enviado para todas as universidades a fim de auxiliar em seus 
concursos na área de Paleontologia. 
  
- REVITALIZAR AS PREMIAÇÕES DA SOCIEDADE  
Prêmio Josué Camargo Mendes para estudantes; Prêmio Destaque Profissional visando 
pesquisadores e Prêmio Divulgação da Paleontologia que poderá envolver profissionais de 
outras áreas com destacada atuação na divulgação da pesquisa dos fósseis. 
 
- CURSOS DE PREPARAÇÃO DE MATERIAL PALEONTOLÓGICO 
Estimular e apoiar as instituições brasileiras a oferecer cursos de preparação e coleta de fósseis, 
incluindo sessão no CBP a luz do que já ocorre em outras sociedades. 
 
 - VERBAS PARA A PALEONTOLOGIA 
Compromisso de continuar a trabalhar junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) 
referente ao apoio financeiro para a Paleontologia, cujo projeto embrionário teve a participação 
direta de alguns integrantes dessa chapa.  
 
- INCENTIVO A MUSEUS 
Compromisso de auxiliar aqueles que estão a frente de museus ou exposições relacionados a 
paleontologia. Uma maior atenção será dada a novas iniciativas e aos trabalhos realizados pelos 
colegas que atuam em instituições de menor porte. 
  
- PROTEÇÃO AOS DEPÓSITOS FOSSILÍFEROS 
No sentido de mitigar a situação propomos: (1) participar no Grupo de Trabalho do Ministério 
Público Federal sobre o tráfico de bens culturais, dando transparência ao processo para os 
demais membros da SBP; (2) elaborar e enviar documento aos principais centros de pesquisa do 
exterior e (3) aos principais periódicos, visando a conscientização da problemática envolvendo a 
retirada ilegal de fósseis do país. 


