Ano 2017 (19 ICSMGE ‐ Quadrianual)

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio
Julho
Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

‐ Posse das novas diretorias (Nacional, Núcleos, Comitês e Comissões Técnicas)
‐ Registro das Atas de Conselho e Assembléia Geral e confecção das procurações para os Núcleos e Comitês. As procurações da
gestão anterior valem até o dia 31/12
‐ Renovação dos TC's da ISSMGE
‐ Indicação do palestrante da Palestra Milton Vargas da ABMS ‐ Primeiro Semestre
‐ Núcleos/Comitês devem apresentar prestações de contas do 4º Trimestre
‐ Treinamento da contabilidade para os núcleos e comitês.
‐ 2º repasse das anuidades (ano anterior) para os núcleos/comitês com as prestações de contas em dia e aprovadas para os dois
últimos trimestres do ano anterior.
‐ Preparação e envio dos boletos com as novas anuidades para sócios em dia e suspensos (emails), até 01/03. Não deverão receber
cobranças os sócios eméritos e os ganhadores dos prêmios Fernando Emmanuel Barata, Icarahy da Silveira e Costa Nunes.
‐ Até dia 31 enviar lista de nomes brasileiros para compor Comissão Técnica do próximo Congresso Panamericano (CHECAR!)
Criação do PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
‐ Pagamento das anuidades para a ISSMGE
‐ IV Congresso Brasileiro de Túneis ‐ São Paulo (3 a 6 de abril)
‐ GeoRS ‐ Caxias do Sul, RS (27 e 28 de abril)
‐ Reunião do Conselho Diretor
‐ 10 ‐ Vencimento do boleto com os valores das anuidades (sem multa)
‐ 11 ‐ a partir desta data os boletos receberão acrescimo de 0,17% de multa por dia de atraso.
‐ Núcleos/Comitês devem apresentar prestações de contas do 1º Trimestre
Definição do palestrante da MILTON VARGAS
‐ Geosul ‐ Bento Gonçalves, RS (27 e 28 de julho)
‐ Núcleos/Comitês devem apresentar prestações de contas do 2º Trimestre
‐ escolha do palestrante da Conferência Pacheco Silva
‐ 1º repasse das anuidades (ano vigente) para os núcleos/comitês com as prestações de contas em dia e aprovadas para os dois
primeiros trimestres do ano.
‐ GeoBase ‐ Salvador, BA (1 e 2 de setembro)
‐ 19th ICSMGE ‐ Seoul, Korea (17 a 22 de setembro)
‐ Envio da lista de associados para a ISSMGE (neste ano, é importante o envio desta lista para definir o número de páginas para o
próximo ICSMGE) ‐ CHECAR!
‐ Núcleos/Comitês devem apresentar prestações de contas do 3º Trimestre
‐ COBRAE 2017 ‐ Florianópolis, SC (2 a 4 de novembro)
‐ V GEONE ‐ Maceió, AL (16 e 17 de novembro)
‐ UnSAT 2017 ‐ Texas (12 e 15 de novembro)
‐ Reunião do Conselho Diretor e Assembléia Geral (DISCUTIR PRAZOS E PROCESSOS)
‐ Reunião com Comissões Técnicas (lembrete!)
‐ Reunião com Presidente de Núcleos/Comitês
‐ Reunião com Fundo Costa Nunes (se necessário)
‐ Reunião com Editoria das Revistas Soils and Rocks e Geotecnia (Se necessário)
‐ Indicação dos nomes para escolha do conselho ‐ Conferência Pacheco Silva (CONSULTA WEB)
‐ Editor da revista Soils and Rocks promove a renovação/adaptação do Comitê Editorial Científico
‐ Geocentro ‐ Brasília, DF (9 a 11 de dezembro)

Responsabilidades
Diretoria anterior + Secretaria Nacional
Diretoria + Secretaria Nacional
Secretário Geral + presidente(!?)
Diretoria Nacional
NR/Comitês (Secretaria Nacional + Tesoureiro)
Secretaria Nacional + Tesoureiro
Secretaria Nacional + Tesoureiro
Diretoria Nacional
Diretoria Nacional
Secretário Geral + Secretaria Nacional + tesouraria
CBT
NRRS
Secretaria Executiva + Secretária Executivo
Secretaria Nacional
Secretaria Nacional
NR/Comites (Secretaria Nacional + Tesoureiro)
Diretoria Nacional
NR/Comites (Secretaria Nacional + Tesoureiro)
Diretoria Nacional
Secretaria Nacional + Tesoureiro
NRBA
Secretario Geral + Secretaria Nacional
NR/Comites (Secretaria Nacional + Tesoureiro)

Diretoria Nacional
Diretoria Nacional
Diretoria Nacional
Diretoria Nacional
Diretoria Nacional
Diretoria Nacional
Indicação da Diretoria e aprovação do Conselho

Dezembro

‐ Eleição dos jurados para o Prêmio José Machado (três membros do Conselho Diretor) ‐ WEB
‐ Eleição dos jurados para os Prêmios Acadêmicos (Fernando Emmanuel Barata, Icarahy da Silveira e Costa Nunes) ‐ nove membros
do Conselho Diretor. (WEB)

Ano 2018 (Cobramseg + Luso Brasileiro no Brasil)

Janeiro

Março

Abril

Julho

‐ Inscrições para o Prêmio Fernando Emmanuel Barata (Janeiro a Março)
‐ Comunicado abertura das inscrições para os Prêmios Icarahy da Silveira e Costa Nunes. (Prazo: Janeiro a março) + Prêmios Terzaghi,
Manuel Rocha e José Machado.
‐ encaminhamento de convite aos associados para envio de trabalhos para concorrer ao Prêmio José Machado de melhor Projeto
Geotécnico (período de inscrição: janeiro a março)
‐ Indicação dos artigos publicados na Revista Soils and Rocks no biênio (2016‐2017) para concorrer ao Prêmio de mesmo nome. (SE
NECESSÁRIO)
‐ Indicação do palestrante da Palestra Milton Vargas da ABMS ‐ Primeiro Semestre
‐ Núcleos/Comitês devem apresentar prestações de contas do 4º Trimestre
‐ 2º repasse das anuidades (ano anterior) para os núcleos/comitês com as prestações de contas em dia e aprovadas para os dois
últimos trimestres do ano anterior.
‐ Preparação e envio dos boletos com as novas anuidades para sócios em dia e suspensos (emails). Não deverão receber cobranças
apenas os sócios eméritos.
‐ escolha do palestrante da Victor de Mello (escolher para 2020)
‐ Pagamento das anuidades para a ISSMGE
‐ 10 ‐ Vencimento do boleto com os valores das anuidades (sem multa)
‐ 11 ‐ a partir desta data os boletos receberão acrescimo de 0,17% de multa por dia de atraso.
‐ Etapa inicial de análise dos trabalhos que concorrem ao Prêmio Fernando Emmanuel Barata (abril e maio)
‐ Indicação dos artigos publicados na Revista Geotecnia, no biênio anterior, para apreciação do Juri e escolha do melhor trabalho
para o Prêmio REVISTA GEOTECNIA ‐ (consultar André Assis)
‐ Núcleos/Comitês devem apresentar prestações de contas do 1º Trimestre
‐ 1 de julho ‐ solicitar aos associados corporativos representativos (em dia!) a indicação de três empresas para integrar o Conselho
Diretor da ABMS para a gestão 2019‐2020
‐ Convidar ganhadores dos prêmios Fernando E. Barata, Icarahy da Silveira e Costa Nunes para proferir palestras no
GeoJovem/Cobramseg 2018.
‐ 1 a 15 de Julho ‐ Período para a inscrição de chapas, contendo: Presidente, Vice‐presidente, Secretario Geral, Secretário Executivo e
Tesoureiro.
‐ 16 a 31 de julho ‐ Distribuição da convocação para as eleições das diretorias e conselheiros, informando data, horário e local das
eleições, juntamente com as cédulas para voto por correspondência ou o procedimento para a eleição eletrônica (link).
‐ última fase de análise dos concorrentes aos Prêmios Acadêmicos
‐ 20 de julho ‐ Convocação dos Conselheiros para criação das chapas para a Diretoria Nacional
‐ Núcleos/Comitês devem apresentar prestações de contas do 2º Trimestre

Diretoria Nacional
Diretoria Nacional + Secretaria
Responsabilidades
Diretoria Nacional + Secretaria Nacional
Diretoria + Secretaria Nacional
Diretoria + Secretaria Nacional
Diretoria Nacional e Editores da Revista
Diretoria Nacional
NR/Comites (Secretaria Nacional + Tesoureiro)
Secretaria Nacional + Tesoureiro
Secretaria Nacional + Tesoureiro
Diretoria Nacional ‐ Conselho
Secretario Geral + Tesoureiro + Secr. Nacional
Secretaria Nacional
Secretaria Nacional
Comissão julgadora
Direção e co‐direção da Revista Geotecnia
NR/Comites (Secret. Nacional + Tesoureiro)
Secretaria Executiva
Diretoria Nacional
Núcleos e Comitês
Núcleos e Comitês
Secretaria Nacional
NR/Comites (Secret. Nacional + Tesoureiro)

Agosto

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

‐ 20 de agosto ‐ Prazo final para os núcleos e comitês enviarem à diretoria nacional os resultados das eleições
‐ 20 de agosto ‐ Apuração da eleição dos associados corporativos representativos
‐ 20 de agosto ‐ Prazo final para inscrição de chapas para compor a nova gestão da Diretoria Nacional e do Conselho Fiscal.
Cobramseg ‐ Salvador ‐ BA (28 de agosto a 1 de setembro)
‐ Reunião de conselho + Presidentes de Núcleos e Comitês + Fundo Costa Nunes
‐ Eleição da Diretoria Nacional e Conselho Fiscal
‐ Assembléia Geral Ordinária
‐ Eleição dos presidentes das Comissões Técnicas
‐ Reunião do Luso‐brasileiro para definição do temário do próximo evento em Portugal
‐ Entrega dos prêmios (Soils and Rocks; Revista Geotecnia; Icarahy da Silveira, Costa Nunes, Fernando E. Barata, Terzaghi, José
Machado e Manuel Rocha)
‐ 1º repasse das anuidades (ano vigente) para os núcleos/comitês com as prestações de contas em dia e aprovadas para os dois
primeiros trimestres do ano.
‐ Enviar lista de associados em dia para a ISSMGE (excluir afiliados e coletivos)
‐ Núcleos/Comitês devem apresentar prestação de contas do 3º Trimestre.
‐ Indicação de novos editores para as revistas Soils and Rocks e Geotecnia
‐ Recebimento dos relatórios de Atividades dos Núcleos e Comitês (prazo máximo 20/11)
‐ Assembléia Geral e Evento de final de ano

Ano 2019 (Panamericano)

Janeiro

Fevereiro

Março
Abril
Maio
Julho
Agosto

‐ Posse das novas diretorias (Nacional, Núcleos e Comitês)
‐ Reunião do Conselho Diretor da ABMS
‐ Registro das Atas de Conselho e Assembléia Geral e confecção das procurações para os Núcleos e Comitês. As procurações da
gestão anterior valem até o dia 31/12
‐ Divulgação dos resultados das eleições Núcleos e Comitês
‐ Indicação do palestrante da Palestra Milton Vargas da ABMS ‐ Primeiro Semestre
‐ Núcleos/Comitês devem apresentar prestações de contas do 4º Trimestre
‐ Indicação dos nomes para escolha do conselho ‐ Conferência Pacheco Silva
‐ 2º repasse das anuidades (ano anterior) para os núcleos/comitês com as prestações de contas em dia e aprovadas para os dois
últimos trimestres do ano anterior.
‐ Preparação e envio dos boletos com as novas anuidades para sócios em dia e suspensos (emails). Não deverão receber cobranças
os sócios eméritos e os ganhadores dos prêmios Icarahy da Silveira e Costa Nunes.
‐ Pagamento das anuidades para a ISSMGE.
‐ Convidar engenheiro mais votado pelo conselho para proferir a Conferência Pacheco Silva
‐ Início processo de seleção dos artigos da Soils and Rocks para o Prêmio
‐ 10 ‐ Vencimento do boleto com os valores das anuidades (sem multa)
‐ 11 ‐ a partir desta data os boletos receberão acréscimo de 0,17% de multa por dia de atraso.
‐ Núcleos/Comitês devem apresentar prestações de contas do 1º Trimestre ano vigente
‐ Convite ao palestrante da Victor de Mello Lecturer
‐ Núcleos/Comitês devem apresentar prestações de contas do 2º Trimestre ano vigente
‐ Conferência / inclusão movimentação de títulos no Banco de Dados
‐ Reunião de conselho + Presidentes de Núcleos e Comitês + Fundo Costa Nunes

Núcleos e Comitês
Secretaria Nacional
Diretoria nacional + Conselho Diretor

Diretoria + Comis. Organizadora + Secr. Nacional

Secretaria Nacional
Secretário Geral
NR/Comites (Secret. Nacional + Tesoureiro)
Indic. Diretoria e aprovação do Conselho
NR/Comites (Secretaria Nacional)
Diretoria + Secretaria Nacional
Responsabilidades
Diretoria anterior + Secretaria Nacional
Diretoria anterior + Secretaria Nacional
Diretoria + Secretaria Nacional
Secretaria Nacional + assessoria de imprensa
Diretoria Nacional
NR/Comitês (Secretaria Nacional + Tesoureiro)
Diretoria Nacional
Secretaria Nacional + Tesoureiro
Secretaria Nacional + Tesoureiro
Secretário Geral + Tesoureiro + Secretaria Nac.
Diretoria Nacional
Editor da Soils and Rocks
Secretaria Nacional
Secretaria Nacional
NR/Comites (Secretaria Nacional + Tesoureiro)
Diretoria Nacional
NR/Comites (Secretaria Nacional + Tesoureiro)
Secretaria Nacional
Diretoria + Secretaria Nacional

Setembro
Outubro
Novembro

Dezembro

‐ 1º repasse das anuidades (ano vigente) para os núcleos/comitês com as prestações de contas em dia e aprovadas para os dois
primeiros trimestres do ano.
‐ Envio da lista de sócios para a ISSMGE (neste ano, é importante o envio desta lista para definir o número de páginas para o próximo
ICSMGE)
‐ Núcleos/Comitês devem apresentar prestações de contas do 3º Trimestre
‐ Editor da revista Soils and Rocks promove a renovação/adaptação do Comitê Editorial Científico
‐ Recebimento dos relatórios de Atividades dos Núcleos e Comitês (prazo máximo 20/11)
‐ Reunião do Conselho e/ou Evento de final de ano
‐ Indicação dos artigos publicados na Revista Soils and Rocks no biênio (2009‐2011) para concorrer ao Prêmio de mesmo nome.
‐ Eleição dos jurados para o Prêmio José Machado (três membros do Conselho Diretor)
‐ Eleição dos jurados para os Prêmios Acadêmicos (Costa Nunes, Icarahy da Silveira e Fernando Emmanuel Barata) ‐ nove membros
do Conselho Diretor.
‐ Definição da Sede da próxima COBRAE que será realizada em 2021.
‐ Eleição dos jurados para o Prêmio José Machado (três membros do conselho diretor)

Ano 2020 (Cobramseg + Luso Brasileiro em Portugal)
‐ encaminhamento de convite aos associados para envio de propostas para concorrer ao Prêmio José Machado de melhor Projeto
Geotécnico (período de inscrição: janeiro a março)
Janeiro

Março

Abril

Maio

Julho

‐ Comunicado abertura das inscrições para os Prêmios Icarahy da Silveira e Costa Nunes. (Prazo: Janeiro a março)
‐ Determinar juri que escolherá os melhores artigos publicados na Soils and Rocks durante o biênio ???
‐ Indicação do palestrante da Palestra Milton Vargas da ABMS ‐ Primeiro Semestre
‐ Núcleos/Comitês devem apresentar prestações de contas do 4º Trimestre
‐ 2º repasse das anuidades (ano anterior) para os núcleos/comitês com as prestações de contas em dia e aprovadas para os dois
últimos trimestres do ano anterior.
‐ Preparação e envio dos boletos com as novas anuidades para sócios em dia e suspensos (emails). Os sócios eméritos não deverão
receber cobranças.
‐ Pagamento das anuidades para a ISSMGE (cálculo enviado pela secretaria da Internacional)
‐ 10 ‐ Vencimento do boleto com os valores das anuidades (sem multa)
‐ 11 ‐ a partir desta data os boletos receberão acrescimo de 0,17% de multa por dia de atraso.
‐ Indicação dos artigos publicados na Revista Geotecnia, no biênio anterior, para apreciação do Juri e escolha do melhor trabalho
para o Prêmio REVISTA GEOTECNIA
‐ Núcleos/Comitês devem apresentar prestações de contas do 1º Trimestre
‐ Indicação da lista tríplice para a Victor de Mello Lecture ‐ cunhar medalha!

Secretaria Nacional + Tesoureiro
Secretário Geral + Secretaria Nacional
NR/Comites (Secretaria Nacional + Tesoureiro)
Indicação do editor
Secretaria Nacional
NR/Comites (Secretaria Nacional)
Diretoria Nacional e Editores da Revista
Diretoria Nacional
Diretoria Nacional
Reunião do Conselho
Diretoria Nacional

Responsabilidades
Diretoria + Secretaria Nacional
Diretoria + Secretaria Nacional
Editor da Revista Soils and Rocks
Diretoria Nacional
NR/Comites (Secretaria Nacional + Tesoureiro)
Secretaria Nacional + Tesoureiro
Secretaria Nacional + Tesoureiro
Secretário Geral + Tesoureiro + Secretaria Nac.
Secretaria Nacional
Secretaria Nacional
Direção e co‐direção da Revista Geotecnia
NR/Comites (Secretaria Nacional + Tesoureiro)
Diretoria Nacional + SPG

Diretoria Nacional
‐ convidar o premiado do Prêmio José Machado para apresentação de palestra na Assembléia Geral da ABMS.
‐ Prazo limite para os Núcleos e Comitês distribuirem circular aos associados solicitando inscrição de chapas para as suas respectivas
NR/Comites (Secretaria Nacional + Dir.Nacional)
diretorias.
NR/Comites (Secretaria Nacional + Tesoureiro)
‐ Núcleos/Comitês devem apresentar prestações de contas do 2º Trimestre
‐ Distribuir convocação para formação de chapa para a Diretoria Nacional, Núcleos e Comitês.
Secretaria Nacional

‐ 15 AGO ‐ Fim do prazo para a inscrição das chapas para as diretorias dos Núcleos e Comitês. Envio das chapas inscritas à Secretaria
NR/Comites (Secretaria Nacional + Dir.Nacional)
Nacional.
Agosto

Setembro

Outubro

Novembro
Dezembro

‐ Até 31‐AGO ‐ Núcleos e Comitês devem distribuir circular de convocação para as eleições aos sócios ATIVOS, informando: data,
hora e local das eleições. Anexas deverão seguir as cédulas para voto por correspondência.
Cobramseg ‐ São Paulo, SP
‐ Reunião de conselho + Presidentes de Núcleos e Comitês + Fundo Costa Nunes
‐ Eleição da Diretoria Nacional e Conselho Fiscal
‐ Assembléia Geral Ordinária
‐ Eleição dos presidentes das Comissões Técnicas
‐ Entrega dos prêmios (Soils and Rocks ‐ biênio 2009‐2010; Revista Geotecnia 2009 ‐2010 (?); Icarahy da Silveira e Costa Nunes,
Terzaghi, José Machado e Manuel Rocha)
Diretorias ABMS seleciona, em conjunto com a SPG, os nomes para compor a lista tríplice para a Victor de Mello Lecture
‐ 1º repasse das anuidades (ano vigente) para os núcleos/comitês com as prestações de contas em dia e aprovadas para os dois
primeiros trimestres do ano.
‐ Envio da lista de sócios para a ISSMGE
‐ É encaminhada ao Conselho Diretor da ABMS a lista tríplice para escolha do palestrante da Victor de Mello Lecture
‐ Núcleos/Comitês devem apresentar prestações de contas do 3º Trimestre
‐ 10‐NOV ‐ Prazo final para os Núcleos e Comitês comunicarem à Diretoria Nacional os resultados das eleições.
‐ Convite ao palestrante selecionado pela ABMS/SPG para Victor de Mello Lecture (2014)
‐ Editor da revista Soils and Rocks promove a renovação/adaptação do Comitê Editorial Cientìfico
‐ Recebimento dos relatórios de Atividades dos Núcleos e Comitês (prazo máximo 20/11)
‐ Assembléia Geral para apresentação das novas diretorias e Evento de final de ano

Núcleos e Comitês

Diretoria + Comis. Organizadora + Secr. Nacional

Diretoria Nacional + SPG
Secretaria Nacional + Tesoureiro
Secretário Geral + Secretaria Nacional
Diretoria Nacional
NR/Comites (Secretaria Nacional + Tesoureiro)
NR/Comites (Secretaria Nacional + Diretoria)
Diretoria Nacional
Indic. Diretoria e aprovação do Conselho
NR/Comites (Secretaria Nacional)
Diretoria + Secretaria Nacional

