
Digite uma pergunta 2020 

Núcleo Brasília 

Programa de Trabalho - Principais 

Pontos 

- Organização do 50 Congresso 

Brasileiro de Geologia 

Principais Realizações - 

Organização/Promoção/Realização 

de eventos técnico-científicos 

Durante o ano de 2020, todas as 

atividades presenciais do Núcleo 

Brasília foram interrompidas devido à 

crise sanitária do COVID-19. Todas as 

ações do Núcleo foram voltadas para 

organização do 500 Congresso 

Brasileiro de Geologia. Inicialmente, o 

congresso seria realizado de forma 

presencial em outubro de 2020. 

Entretanto, em função da pandemia, 

foi necessário adiar para o período de 

28 a 30 de junho de 2021. Com o 

adiamento do evento foram realizadas 

várias atividades de reajustes de 

contratos com fornecedores, além de 

toda reprogramação do evento. Em 

dezembro de 2020, como não houve 

sinalização de melhora do panorama 

da crise sanitária, começaram os 

preparativos para a mudança do evento 

para o formato virtual que incluiu um 

volume enorme de trabalho para 

adequação para a nova modalidade. 

 

Os resultados do trabalho 

desenvolvido pela Núcleo Brasília, em 

cooperação com a comissão 

organizadora, podem ser consultados 

no site do evento (https://50cbg.com) e 

incluíram as seguintes atividades: 

• Captação de patrocínio 

https://50cbg.com/patrocine/ 

• Elaboração de propostas para editais 

de fomento 

• Organização das Sessões Temáticas 

https://50cbg.com/sessoes-tematicas/ 

• Organização das Palestras Temáticas 

https://50cbg.com/palestras-tematicas/ 

• Idealização e organização de Mesas 

Redondas e Workshop 

https://50cbg.com/programacao-

virtual/ 

• Elaboração do Volume I dos Anais 

dos Eventos 

  



• Organização da Chamada 

“CONTRIBUIÇÕES À CIÊNCIA E 

TÉCNICA DOS (AS) JOVENS 

GEÓLOGOS (AS) BRASILEIROS 

(AS)” https://50cbg.com/publicacao-

de-tcc/ 

• Idealização da programação e grade 

preliminar para o evento virtual em 

dezembro de 2020 

https://50cbg.com/programacao-

virtual/ 

Principais Realizações - 

Lançamento de Livros, periódicos 

e outras publicações 

Lançamento do Anais do Congresso 

Brasileiro de Geologia - Volume 1 

Principais Realizações - 

Realização de minicursos e 

oficinas 

A SBG contribuiu na organização de 

20 minicursos que acontecerão no 50 

Congresso Brasileira de Geologia, que 

podem ser consultados no site do 

evento  - 

https://50cbg.com/minicursos/ 

Ações Políticas e do Setor A SBG  colaborou na idealização e 

organização de Mesas Redondas que 

acontecerão no 50CBG com objetivo 

discutir temas relevantes relacionados 

ao setor mineral e ao papel do geólogo 

na sociedade  

 

Mesa Redonda 1: Geologia e 

Sociedade 

Mesa Redonda 2: Exploração Mineral 

no Brasil: Avanços e Desafios 

Mesa Redonda 3: Projeto de Lei 191-

2020: Mineração em Terras Indígenas 

Data de preenchimento 11-04-2021 

Certificação Certifico que todas as informações 

acima são verdadeiras e corretas 

Estou ciente que, após aprovação 

na Assembléia Geral da Sociedade 

estas informações serão publicadas 

no site da SBG 
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