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Programa de Trabalho Principais Pontos

Agregar novos associados e estimular os associados atuais e futuros a
participarem de modo mais efetivo da vida da Sociedade
Continuar a promover de modo intensivo a divulgação das Geociências,
mostrando a sua importância para o nosso desenvolvimento econômico e
social.
Prosseguir na ampliação dos espaços de atuação da SBG, consolidando o seu
papel de sociedade científica atuante e participativa.
Publicar o livro de Augusto Pedreira.
Realizar cursos de interesse da comunidade geológica.

Principais Realizações Dia do Geólogo - 14 de junho de 2017
Organização/Promoção/Realização
Local: Sala de videoconferência do IGEO/UFBa - Salvador-Ba
de eventos técnico-científicos
Mesa redonda: Os Georrecursos e o Antropoceno
 A formal Anthropocene Epoch - Palestrante: Prof. Dr. Jan Zalasiewicz –
University of Leicester -UK
 Geoquímica do Antropoceno - Palestrante: Prof. Dr. Manoel Jerônimo
Moreira Cruz (IGEO/UFBa)
 O Antropoceno em Salvador - Palestrante: Geólogo Rubens Antonio da Silva
Filho (MGB)
 Registros Antropocênicos na Chapada Diamantina - Palestrante: Profa. Dra.
Marjorie Cseko Nolasco (UEFS)
 O Rio São Francisco Vai Bater no Meio do Mar - Palestrante: Prof. Dr. José
Maria Landim Dominguez
Entrega de Prêmio de Colaborador Emérito ao Prof. Dr. Aroldo Misi, em
reconhecimento aos relevantes serviços prestados à gestão do Núcleo BahiaSergipe.
Lançamento de livros da CBPM - 14 de junho de 2017
Local: Foyer dos auditórios do IGEO/UFBa – Salvador/Bahia
 O lançamento do livro “Integração de Dados e Seleção de Alvos na Região
de Brumado-Condeúba”, de autoria de Inácio de Medeiros Delgado, Antônio
Raimundo Leone Espinheira, Ives Antônio de Almeida Garrido e Pedro de
Alcântara Rangel e organização de Icalmar Antonio Vianna e Adalberto de
Figueiredo Ribeiro. Este livro integra a série “Arquivos Abertos” da CBPM.
 O lançamento do livro “Inventário do Patrimônio Geológico e
Geoconservação na Chapada Diamantina” de autoria do geólogo e professor da
UFBa Ricardo Fraga e organizada pelo geólogo, da CBPM, Dante Giudice, esta
publicação tem como objetivo central a realização de um inventário, seguida de
propostas para a conservação do patrimônio geológico em uma região de
tradição minerária. Este livro integra a série “Publicações Especiais” da CBPM.
A programação foi encerrada com a distribuição de livros para os presentes e
uma sessão de autógrafos com os autores.
Palestra em parceria com Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em Geociências e Análise de Bacias - UFS Aracaju -Se
Data - 24 de agosto de 2017
 O Arco Magmático Sideriano-Riaciano (2,324-2,050 Ma) Desenvolvido na
Margem Continental Gavião, Bahia, Brasil - Palestrante: Dra. Simone Cerqueira
Pereira Cruz – UFBa
Programa de Pós-Graduação em Geologia - UFBa - Salvador - Ba
Data - 25 de agosto de 201
 Aplicações práticas da estratigrafia de sequências para exploração de
recursos minerais: petróleo, água, carvão e depósitos de placer- Palestrante:
Prof. Dr. Antônio Jorge Magalhães – Universidade de Lisboa

Principais Realizações Apoio à organização de
eventos técnico-científicos

 HidroTerra Brasil - Workshop de Águas Subterrâneas: fonte de cidadania e
desenvolvimento
Tendo como sede as instalações do Centro Integrado de Estudos Geológicos da
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), em Morro do Chapéu
(Ba), o evento ocorrido entre 02 a 05 de novembro de 2017, possibilitou de uma
maior aproximação entre a academia e o setor produtivo, público e privado, na
área de água subterrânea.
O workshop teve como objetivo difundir a cultura do uso racional dos recursos
naturais e para isso convidamos os participantes a adotarem, como prática, o
lema “cidade limpa, água pura” e “mantenha o ambiente do nosso evento livre
do lixo”. Além da oportunidade de capacitação profissional com o oferecimento
de 14 minicursos, todos com foco nas águas subterrâneas.
 Seminário de Gerenciamento de Projetos e Empreendedorismo Mineral
O evento realizado no dia 06 de abril de 2017, no Auditório A do Instituto de
Geociências da UFBA, trouxe discussões sobre o atual panorama do setor
petrolífero na Bahia, papel do geólogo no funcionamento de minas, RENCA e
muito mais, sendo uma excelente oportunidade para despertar o potencial
empreendedor de estudantes e pesquisadores, além de direcionar, de forma
prática, esses futuros empreendedores, para que possam criar e manter seus
projetos em congruência com os métodos e situações atuais de mercado.
 IV Oficina de Avaliação e Acompanhamento Discente / III Semana de PósGraduação em Geologia da UFBA
O evento ocorreu no período entre 27 de novembro a 01 de dezembro de 2017.
Durante a oficina foram apresentados os trabalhos em andamento de cada
aluno frente a um grupo de professores especialistas. Incluiu também uma
programação de palestras técnico-científicas, minicursos, concurso de
fotografias e da logomarca do Programa de Pós-Graduação em Geologia,
ambos com premiação.
 Seminário 2017 de Avaliação da Pós-Graduação em Geociências da UFS
O Seminário foi realizado entre 30 de novembro a 01 de dezembro de 2017.
Durante o evento houve a realização de conferências, mesa-redonda e sessões
orais. As temáticas abordadas englobaram os trabalhos de pesquisa
desenvolvidos por docentes e discentes do PGAB. As palestras foram de
pesquisadores da UFS e da USP que têm contribuído para o conhecimento
geológico de Sergipe.

Principais Realizações Lançamento de Livros,
periódicos e outras
publicações

A manutenção do Boletim Informativo do Núcleo Bahia-Sergipe da Sociedade
Brasileira de Geologia tem sido umas das principais realizações do Núcleo. Este
boletim eletrônico, com periodicidade trimestral, tem como principal objetivo a
divulgação de notícias interessantes e importantes para a nossa região, no que
concerne às Geociências, além de criar um canal de comunicação entre os
sócios e o Núcleo. Em novembro 2017, foi publicada a edição 11, ano III.

Principais Realizações Realização de minicursos e
oficinas

Não foram realizados minicursos e oficinas pelo Núcleo em 2017

Ações Políticas e do Setor

 Formação de um grupo de trabalho, constituído por representantes da
SBG/BA-SE (coordenação), CPRM/SUREG-SA, CBPM, CREA-BA, ASFAM
(Morro do Chapéu) e autônomos, para discutir a implantação de geoparques no
Estado da Bahia
 Elaboração de projeto de plano estratégico visando a implantação de
geoparques no Estado da Bahia
 Participação na comissão da Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia
para criação do Geoparque de Morro Chapéu (apresentação de uma proposta
de texto para o decreto governamental, limites para o Geoparque, descrição e
mapas de localização dos sítios geológicos e do meta-planejamento estratégico
supracitado)
 Audiência com o Superintendente da Secretaria do Desenvolvimento
Econômico do Estado para pleitear a inclusão dos geoparques no Plano
Plurianual (PPA) do Estado da Bahia considerando que este modelo de gestão
territorial é um vetor de desenvolvimento econômico.
 Proposta de criação da Comissão Brasileira de Geoparques no Conselho
Diretor da Sociedade Brasileira de Geologia
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