CONSELHO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
INDUSTRIAL - CONMETRO
COMITÊ BRASILEIRO DE METROLOGIA (CBM)
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2. AGENDA DA REUNIÃO
1. Workshop para Discussão dos componentes e dos indicadores para as
Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira – 2008-2012
2. 39ª Reunião Ordinária do CBM
2.a. Analise e aprovação das atas da 37 e 38 reuniões do CBM
2.b. Discussão dos resultados do Workshop
2.c. Outros assuntos
3 ASSUNTOS TRATADOS:
3.1 Abertura da reunião e condução do Workshop
O Workshop foi aberto às 09h00min pelo Presidente Sr. Odilon que deu as boas vindas
aos participantes, integrados por membros tradicionais do Comitê e pelos convidados
especiais que aceitaram o nosso convite, inclusive respondendo ao questionário que lhes
enviamos pelos quais nos forneceram informações sobre os componentes e sobre os
indicadores, para o acompanhamento da implementação das Diretrizes Estratégicas para
a Metrologia Brasileira 2008-2012, tema específico para a discussão neste evento.
A seguir, assumiu a coordenação dos trabalhos o Moderador do Workshop, Sr. Marcus
Vinicius Fonseca, Assessor da SBM que fez uma exposição sobre a metodologia
estruturada para discutir o assunto, mostrando as principais áreas sobre as quais foram
recebidas informações e aqueles que ficaram sem dados. A seguir, em articulação com os
presente organizou Grupos de Trabalho de modo que cada um avaliasse um conjunto de
informações conforme a divisão de tarefas feita no ato. Para facilitar a consulta ao
documento, o texto referente a cada parte de interesse foi distribuído impresso, a cada
grupo.
As discussões foram iniciadas às10 horas da manhã e se prolongaram até as 13 horas,
quando houve o intervalo para o almoço, ficando acertado que os diferentes grupos,
atraves de seus relatores designados, fariam a apresentação dos resultados na reunião
ordinária do CBM, na parte da tarde.
3.2. 39ª Reunião Ordinária do CBM
A reunião foi aberta pelo Senhor Presidente que novamente agradeceu a presença e a
colaboração de todos, convidando-os a permanecerem no recinto e participarem da
reunião do CBM.

A seguir o Senhor Presidente colocou em discussão as atas das duas reuniões anteriores,
as quais foram lidas no ato e integralmente aprovadas,
e, às 14h teve início a apresentação, para o plenário, dos resultados a que chegou cada
GT. Ao final de cada apresentação, o assunto era submetido ao plenário e prestados os
esclarecimentos necessários. Estas apresentações deram margens a discussões dos
diversos assuntos
Desse modo, todos os GT cumpriram suas tarefas, encerrando as discussões às
16h00min, com a aprovação dos resultados a que chegaram os respectivos grupos de
trabalho. O Sr. João Lerch lembrou que só faz sentido adotar indicadores para aquelas
metas previstas no documento das Diretrizes, o que foi endossado pelo Sr. Paulo Alvim e
foi esta a sistemática adotada nos trabalhos de todos os grupos ali reunidos. O Sr. Major
Coelho alertou para a importância de se fazer levantamentos de dados práticos como
forma de aprimorar os indicadores. O Sr. Moscati enfatizou a importância de se criar
indicadores no campo da educação para a metrologia, destacando que é indispensável
sensibilizar os professores para o uso adequado das unidades e da terminologia
metrológica. Para isto o Sr. Azevedo sugeriu que se ministre cursos especializados para
professores das mais diversas especialidades. Finalmente, a Secretaria do CBM ficou
encarregada de harmonizar o texto final dos indicadores aprovados, para a sua
divulgação.
Nos assuntos gerais foi comunicado pelo Sr. Paulo Roberto da Fonseca Santos que
existe um Grupo de Trabalho encarregado da tradução do novo documento do BIPM
sobre o Sistema Internacional de Unidades – SI. É consenso desse Grupo que a tradução
finalizada seja submetida ao crivo do CBM, antes de sua publicação, com o fim de se
assegurar uma tradução mais fiel. Nesse sentido o Sr. Martinelli sugeriu que, na ocasião
oportuna, o CBM crie um GT para apreciar o documento incluindo o nome do Sr. Paulo
Cunha, do IRD, como convidado especial do CBM, um técnico muito experiente que
poderá dar uma boa contribuição a esse trabalho. Essa ocasião foi aproveitada também
para uma ampla discussão do assunto relacionado com a terminologia aplicada à
metrologia, tendo o Sr. Moscati abordado, em especial, as implicações decorrentes do
recente acordo ortográfico celebrado entre o Brasil e Portugal e os demais países de
língua portuguesa. Ressaltou que, com a reentrada da letra “k” no alfabeto, os nomes de
unidades como o “quilograma” e o “quilômetro”, dentre tantos outros, passem a ser
grafados com k.
Com relação ao calendário de reuniões do CBM para o ano de 2009, o Sr. Presidente
Odilon sugeriu que a primeira reunião seja feita no dia 25/03/2009, seguido-se uma
reunião a cada trimestre, em data a ser definida, sempre, na reunião anterior.
O Sr. Aldo Dutra sugeriu, e foi aprovado, que se apresente nessa primeira reunião do ano,
uma minuta da revisão do atual Regimento Interno do CBM que está muito desatualizado.
Com este relato, a reunião foi encerrada às 16h20min.
_______________________

