Quarta-feira, Abril 28, 2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Relativo ao ano
Núcleo

2020
Norte

Programa de Trabalho - Principais Pontos
Expandir o quadro de associados dos estados do Amazonas, Maranhão, Rondônia, Roraima,
Amapá e Acre, visando maior integração com os pro ssionais e estudantes;
Promover o 17º Simpósio de Geologia da Amazônia, ainda sem data de nida, a ser realizado na
cidade de Santarém, no oeste do estado do Pará;
Manter a editoração e publicação do livro Contribuições à Geologia da Amazônia, na sua 12ª
edição e estimular outras publicações da SBG-NO;
Estimular a publicação de trabalhos de qualidade sobre temáticas da Amazônia no Brazilian
Journal of Geology;
Estimular a integração com instituições parceiras (APGAM, IBRAM, SIMINERAL, CPRM, ANM,
MPEG, UFRR, UFAM, UFPA, UFMA, etc.) para promover atividades e ações visando divulgação da
Geologia à sociedade;
Consolidar a home page da SBG-NO para maior interação e disponibilidade de acesso às
informações, ações e produtos;
Estimular os Sócios Estudantes a participarem das ações da SBG e suas sociedades cientí cas
conveniadas;
Promover cursos de curta duração com enfoque técnico-cientí co na área de Geociências para
capacitação de pro ssionais e fortalecimento da pesquisa no país.

Principais Realizações - Organização/Promoção/Realização de eventos técnico-cientí cos
- Recepção aos calouros do curso de Geologia da UFPA no dia 04 de março de 2020 (João Milhomem
e Luiz Santos), com apresentação sobre a SBG e sorteio de kits (livros, canetas, broches, etc) da SBGNO;
- Organização do evento comemorativo aos 50 anos da SBG-NO, realizada no período de 18 a 21 de
agosto de 2020, na plataforma virtual da SBG-SEDE, por ocasião do ciclo de palestras do projeto
“junt@sadistância”.

Principais Realizações - Lançamento de Livros, periódicos e outras publicações
Digitalização dos últimos volumes do Contribuições a Geologia da Amazônia (CGA) e foi
disponibilizado para download do Volume 11 do CGA.

Ações Políticas e do Setor
- Participação do diretor presidente na Cerimônia Virtual de Abertura da EXPOSIBRAM 2020 - Expo &
Congresso Brasileiro de Mineração, realizada no dia 24 de novembro de 2020.

Deseja enviar documentos (relatório
em word/fotos/etc..?
pdf

SBG_NO_Relatorio de Atividade_Ano_2020.pdf

1

Data de preenchimento
Certi cação

Estou ciente que, após aprovação na
Assembléia Geral da Sociedade estas
informações serão publicadas no site
da SBG
Responsável pelo preenchimento
Função
E-mail

Wednesday, April 28, 2021
Certi co que todas as informações acima são
verdadeiras e corretas
Sim

CESAR CHAVES
Diretor(a) Presidente
cesar.chaves@cprm.gov.br

2

