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Nordeste

Para alcançar os objetivos propostos, a chapa Desafios das Geociências no
século XXI promoverá:

i) Incentivar novas filiações, resgatar antigos associados e estimular a
participação dos associados nas discussões e nos eventos promovidos pelo a
Sociedade Brasileira, pelo núcleo Nordeste, por outros núcleos e por
organizações que valorizem as geociências no âmbito do Nordeste;
ii) Estimular a publicação de trabalhos na RBG;
iii) Reativação do site da SBG-NE para divulgar o que acontece na área de
Geociências no Brasil e em particular na região Nordeste;
iv) Implantar a homepage do núcleo para divulgar suas ações e produtos;
v) Organizar, promover e divulgar palestras no âmbito das geociências;
vi) Promover e divulgar palestras e defesas de dissertações e teses para a
comunidade geológica nas diversas instituições do nordeste e nacionais;
vii) Promover eventos técnico-científicos e de divulgação das Geociências;
viii) Divulgação da SBG-NE, visando à ampliação do quadro de associados;
ix) Apoio a ações que visem à divulgação das Geociências em instituições de
ensino da rede pública e privada.
x) Retomada do Boletim Informativo da SBG Núcleo NE, em meio eletrônico. 
xi) Divulgação de eventos nacionais e regionais em grupo das redes sociais.

O Núcleo Nordeste atuou como patrocinador dos seguintes eventos:

- XVIII Semana de Geologia do Rio Grande do Norte, no período de 30 de maio
a 02 de junho de 2017, no Auditório do LGGP II do Departamento de Geologia,
no campus Natal da UFRN. 
O tema central da Semana foi o Papel do geólogo na sociedade. 
Na programação do evento aconteceram, palestras, mesa redonda e coquetel
de confraternização.
O Núcleo Nordeste participou do evento com uma palestra versando sobre a
atuação do Núcleo Nordeste. A palestra foi ministrada pelo Diretor Adjunto
Vladimir Cruz (CPRM).

- XXII Semana da Geologia a ser realizado durante os dias 29 de maio a 03 de
junho de 2017, na Universidade Federal do Ceará. No evento ocorreram
palestras, minicursos, mesas redondas, a interação entre os alunos e
profissionais da área, e no dia 03 de junho de 2017 aconteceu a
confraternização em comemoração ao dia do Geólogo;

- Dia do Geólogo e a Comemoração dos 60 anos do Curso de Geologia da
Universidade Federal de Pernambuco no dia 01 de junho de 2017, no Auditório
Newton Maia, no Centro de Tecnologia e Geociências (CTG), no campus Recife
da UFPE. Na programação do evento aconteceram, palestras, mesa redonda e
coquetel de confraternização. 
Na solenidade de abertura, o Núcleo Nordeste foi representado pelo Diretor de
Programação Técnico-Científica: Sergio Pacheco Neves (UFPE);



Principais Realizações -
Apoio à organização de
eventos técnico-científicos

Principais Realizações -
Realização de minicursos e
oficinas

O Núcleo Nordeste realizou juntamente com a Sociedade Brasileira de
Geofísica o XXVII Simpósio de Geologia do Nordeste/ II Simpósio Brasileiro de
Sismologia, no período de 12 a 15 de novembro no Hotel Tambaú em João
Pessoa.
Os patrocinadores do evento foram CPRM, Governo Federal, CAPES, CNPq.

Nos dois eventos foram submetidos 531 resumos/trabalhos científicos, sendo
aceitos 530, 01 rejeitado. 

O simpósio de Geologia do Nordeste teve 07 sessões temáticas:
- Cartografia Geológica, Geofísica e Geotecnologias;
- Geologia dos Recursos Minerais e Energéticos;
- Geotectônica, Geodinâmica e Evolução Crustal;
- Petrologia, Mineralogia e Geoquímica;
- Geologia de Engenharia, Geomorfologia, Geologia Ambiental e Aplicada;
- Geologia Sedimentar e Paleontologia, Ensino e Patrimônio Geológico;
- 01 Workshop de Estrutura profunda da Província Borborema
- 01 Sessão Especial da Faixa Sergipana. 

O II Simpósio Brasileiro de Sismologia teve 03 sessões técnicas:
- Sismicidade e Sismotectônica;
- Estrutura da Crosta e Manto;
- Paleosismicidade e Neotectônica 

No balanço geral dos inscritos nos eventos:

- Sócios da SBG e SBGf: 62 participantes;
- Sócios de outras entidades: 09 participantes;
- Estudante de nível superior não sócio: 29 participantes;
- Estudante de graduação sócio da SBG e outras entidades: 252 participantes;
- Estudante de pós-graduação sócio da SBG e outras entidades: 252
participantes;
- Estudante de curso técnico (nível médio): 41 participantes;
- Professor de Ensino médio e fundamental – Escola publica (municipal,
estadual, federal): 28 participantes. 

- Total: 553 inscritos.

Como atividades pré-simpósio foram realizados 04 minicursos:
1. Popularização do conhecimento geológico em escolas da rede publica de
ensino com a participação de 12 professores;

2. Depósitos minerais hidrotermais: decifrando processos metalogenéticos e
evolução a partir da aplicação de isótopos estáveis convencionais e não
convencionais com 36 participantes (estudantes de graduação, pós-graduação e
profissionais de geociências);

3. Métodos geofísicos aplicados ao mapeamento geológico e na pesquisa
mineral 36 participantes (estudantes de graduação, pós-graduação e
profissionais de geociências);

4. Geodiversidade e geoconservação: uma introdução com 10 participantes
(estudantes de nível médio, graduação, pós-graduação e profissionais de
geociências);
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