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2016

Norte

a) Expandir o quadro de associados dos estados do Amazonas, Maranhão, Rondônia,
Roraima, Amapá e Acre, visando maior integração com os profissionais e estudantes;
b) Promover o 15º Simpósio de Geologia da Amazônia, em 2017, em Santarém/Belém;
c) Manter a editoração e publicação do livro Contribuições à Geologia da Amazônia, e
estimular outras publicações da SBG-NO;
d) Estimular a publicação de trabalhos de qualidade de temáticas da Amazônia no
Brazilian Journal of Geology;
e) Estimular a integração com instituições parceiras (APGAM, IBRAM, SIMINERAL,
CPRM, DNPM, MPEG, etc.) para promover atividades e ações visando divulgação da
Geologia à sociedade;
f) Consolidar a home page da SBG-NO para maior interação e disponibilidade de
acesso às informações, ações e produtos;
g) Estimular os Sócios Estudantes a participarem das ações da SBG e suas
sociedades científicas conveniadas.

a) Participação de representantes da diretoria da SBG-NO nas reuniões do Conselho
Diretor, nos dias 24 e 25 de junho de 2016 (Paulo Gorayeb e César Chaves) e nos
dias 09 e 10 de dezembro de 2016 (Paulo Gorayeb) realizadas no Instituto de
Geociências da Universidade de São Paulo à Rua do Lago, No 562, em São Paulo-
SP);

b) Campanha de novos sócios e resgate dos antigos – foram feitos contatos com as
empresas e órgãos de geologia, bem como aos professores e estudantes para
associarem-se à SBG.

c) Finalização da prestação de contas do 14º SGA e entrega dos documentos
referentes a este simpósio pela comissão organizadora;

D) Participação de parte da diretoria do Núcleo Norte no 45º Congresso Brasileiro de
Geologia (Paulo Gorayeb, Aline Meiguins, César Chaves e Marcelo Vasquez), com
objetivo de divulgar o 15SGA e buscar futuras parcerias de empresas para viabilização
deste evento.

a) Palestra no IG/UFPA - A SBG-Norte, em parceria com a CPRM e o GEOCIAM,
promoveu para a comunidade de associados e estudantes em geral, a palestra
intitulada: “Metalogenia da Amazônia”, proferida pelo Geólogo Noevaldo Teixeira
(Assessor do DGM - CPRM), realizada no dia 03 de maio de 2016, no auditório da
Geofísica/UFPA;

b) Viagem do Diretor Presidente Paulo Gorayeb a Santarém, no período e 22 a
23/09/2016, com objetivo de tentar viabilizar o 15º SGA naquele município.

c) Apoio financeiro para a III semana de geologia da UFOPA, que foi realizada no
período de 17 a 20/08/2016 em Santarém –PA.
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