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NOTICIAS
o ANO DE 1984 NA APRECIAÇÃO DE ARTIGOS NA REVISTA BRASILEIRA DE GEOCIÊNCIAS
Durante o ano de 1984 a apreciação de artigos submetidos para publicação na Revista Brasileira de Geociências envolveu
uma série de especialistas, que foram convidados a apresentar pareceres, dentro da sistemática de se contactar mais de um membro do Corpo Editorial por trabalho submetido. Isso vem permitindo manter uma avaliação de artigos ao mesmo tempo rigorosa e equilibrada.
O número total de trabalhos recebidos no ano passado é de 41, dos quais 25 foram publicados, 5 foram recusados, e li
estavam, no final do ano, em fase de avaliação, ou sofrendo modificações pelos autores.
Os relatores que a Revista consultou estão abaixo relacionados em dois conjuntos, dos quais o segundo compreende colegas que não fazem parte do Corpo Editorial. O número de consultas está entre parênteses:

IgorIvory Gil Pacca (3)
João Henrique Grossi Sad (3)
Joaquim Raul F. Torquato (2)
John Milne Albuquerque Fonnan (1)

Abflio Carlos da S.P. Bittencourt (1)
Alcides Frangipani (1)

Alcides Nóbrega Sial (3)

Antonio Christofoletti (1)

JoséVicente Valarelli (3)

Aroldo Mlsl (1)

Augusto Jose Pedreira (1)
BenedictoWaldir Ramos (1)
Benjamin Bley de Brito Neves (3)
Carlos Schobbenhaus Filho (1)
Darci Henrique Lindenmayer (2)
Diógenes de Almeida Campos (1)
Eduardo Antonio Ladeira (2)
Emanoel Ferraz Jardim de Sá (3)
Erasto Boretti de Almeida (1)
Ernesto Fernando Alves da Silva (1)
Fernando Flávio Marques de Almeida (2)
Getúlio Vargas Barbosa (2)
Haroldo Erwin Asmus (1)

José Moacyr Vianna Coutinho (1)
Kenitiro Suguio (1)
Marcel Auguste Dardenne (1)
Milton Luiz L. Formoso (1)

Panlo Milton B. Landim (4)
Reinhardt Adolfo Fuck(4)
Umberto G. Cordani (3)
Waldir Renato Paradelia (1)
Yociteru Hasui (3)

Aldo da Cunha Rebouças (1)
Antonio G. Angeiras (1)

Arip!Ínio A. Nilson (I)

Augustinho Rigotti (1)
Francisco J.F. Ferreira (2)
Gerard Poupeau (1)
Gerôncio A. Rocha (1)

Gilberto Amaral (2)
Horstpeter GJ. Ulbrich (2)

Hans Schorscher (1)
Jacgues P. Cassedane (1)
Jose B. de Madureira Filho (1)
Lineu Almeida de Sabóia (1)
Marcos AurélioF. de Oliveira (1)
Marta M. Mantovani (1)
Pedro de Cesero (1)
Rubens Borges da Silva (1)

Rudolph AJ. Trouw(1)
Valiya M. Hamza (1)
Vicente A.V. Girardi (1)

Waldir L. Ponçano (1)

NÚCLEODESÃOPAULOPROMOVE5QSIMPÓSIO
O Núcleo de São Paulo da Sociedade
Brasileira de Geologia promoverá, no período de 6 a 10 de novembro, o 5q SIMPóSIO REGIONAL DE GEOLOGIA,
nas dependências do Instituto Geológico
da Secretaria da Agricultura, em São
Paulo. Esta cidade foi indicada, a partir
de uma consulta feita entre os sócios do
Núcleo, para abrigar o evento. Como
uma homenagem ao centenário da criação da Comissão Geográfica e Geológica
de São Paulo, a ser comemorado em
1986, o Instituto Geológico foi escolhido para sediar o simpósio.

A organização do programa do encontro, orientou-se por duas premissas:
- garantir o caráter de promoção e divulgação da produção científica regional, propiciando o debate e a crítica do
conhecimento produzido, tanto do ponto de vista interno das Geociências,
quanto de sua relação com a sociedade e
- aprimorar o funcionamento dos simpósios regionais, a partir da experiência
acumulada pelo Núcleo de São Paulo ao
longo dos últimos anos.
Os resumos dos trabalhos e breves
comunicações, agrupados por grandes

temas, serão apresentados em seções técnicas conduzidas por um coordenador
e um relator. Ao final de cada seção foi
reservado um período de tempo para debate das contribuições, de forma integrada. Para tanto, o relator distribuirá
no início da seção, uma síntese preliminar elaborada com base nos trabalhos
recebidos. Esta síntese, enriquecida com
as sugestões apresentadas nos debates,
deverá se transformar num relato final,
que constará, assim como os resultados
das mesas redondas, das Atas do Simpósio.

ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS DE GEOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE BRASfLIA
Durante a comemoração dos 20 anos
de criação do Curso de Geologia da Universidade de Brasília, realizada dias 20 e
21 de abril de 1985, foi instalada a Comissão Provisória encarregada da organização da "Associação de Ex-Alunos de
Geologia da Universidade de Brasília",
que pretende congregar todos os ex-alu-

nos de graduação e pós-graduação.
A Comissão solicita a todos os ex-alunos que enviem seus endereços profissionais e particulares completos, aiém de
cópias de estatutos de associações congêneres para:
Associação de Ex-Alunos de Geologia da
Universidade de Brasília

A/C Prof. João da Rocha Hírson
Departamento de Geociências da UnB
70.910 - Brasília - DF
Pretende-se completar os estudos básicos e ante-projeto do estatuto até novembro e implantar a Associação em dezembro, durante reunião dos ex-alunos.

