
Quarta-feira, Abril 24, 2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Relativo ao ano 2018

Núcleo Paraná

Programa de Trabalho - Principais 
Pontos

A Sociedade Brasileira de Geologia – Núcleo Paraná (SBG-
PR) promoveu e patrocinou eventos de cunho cientí�co de 
áreas diversas das Geociências, sempre buscando 
estimular os estudantes para a importância da investigação 
geológica.  
A SBG-PR buscou igualmente estimular debates de cunho 
político, pensando sempre na importância dos recursos 
naturais para a Soberania e desenvolvimento do Brasil. 

Principais Realizações - 
Organização/Promoção/Realização 
de eventos técnico-cientí�cos 

A Sociedade Brasileira de Geologia – Núcleo Paraná (SBG-
PR), além dos temas de cunho científico, buscou promover 
discussões de caráter político. Neste sentido a SBG-PR 
convidou a Economista Profa. Ceci Vieira Juruá para 
proferir a palestra intitulada BRASIL/QUESTÃO MINERAL: 
ASPECTOS HISTÓRICOS E SINGULARES. Este evento 
promovido pela SBG-PR ocorreu no dia 11 de abril de 2018, 
às 16 horas, no Auditório do LAME-CESEC, Centro 
Politécnico, CURITIBA. 

A SBG-PR foi uma das patrocinadoras da Semana de 
Estudos Geológicos do Paraná (SEGEPAR 2018), evento 
organizado pelos estudantes do Curso de Geologia da 
UFPR. A SEGEPAR do ano de 2018 ocorreu no período de 03 
a 08 de junho. As palestras foram proferidas no Auditório 
do Setor de Ciências Florestais da Madeira, Campus Jardim 
Botânico da UFPR, Curitiba. 

A SBG-PR patrocinou parcialmente o 21° Seminário do 
programa de pós-graduação em Geologia da UFPR, realizado
no período de 25 a 29 de junho de 2018. A abertura do 
Seminário ocorreu no Auditório Leo Grossmann, no Centro 
Politécnico, e as apresentações dos trabalhos foram feitas 
na sala PH-04, bloco V, do Centro Politécnico. 

Uma das ações da SBG-PR em 2018 foi tornar a divulgação 
dos eventos mais eficiente com o auxílio das redes sociais 
(FACEBOOK).
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A SBG-PR patrocinou parcialmente o Workshop “Elementos 
do Grupo da Platina em províncias basálticas”, o qual 
ocorreu nos dias 03 e 04 de setembro de 2018. Este evento 
contou com a apresentação dos pesquisadores irlandeses 
Dr. Jens Andersen e Jordan James Lindsay. As palestras 
foram proferidas no Auditório do Setor de Ciências 
Florestais da Madeira, Campus Jardim Botânico da UFPR, 
Curitiba. 

A SBG-PR patrocinou parcialmente o evento XX Paleo 
PR/SC. Este evento reuniu professores, pesquisadores e 
estudantes que desenvolvem trabalhos de Paleontologia 
sobretudo na região sul do Brasil. Este encontro ocorreu no 
período de 13 a 15 de dezembro no Auditório do Setor de 
Ciências Florestais da Madeira, Campus Jardim Botânico da 
UFPR, Curitiba. 

Principais Realizações - Lançamento 
de Livros, periódicos e outras 
publicações

A SBG-PR patrocinou parcialmente a publicação do livro 
Guia Geológico de Campo (Nadalin R.J. et al. 2018).

Principais Realizações - Realização 
de minicursos e o�cinas

Minicursos oferecidos durante a Semana de Estudos 
Geológicos do Paraná (SEGEPAR) foram parcialmente 
patrocinadas pela SBG-PR. 

Ações Políticas e do Setor A SBG-PR estimulou o debate político em meio a um 
cenário complicado que se desenho no anos últimos anos.  
Em 2017 a SBG-PR convidou o Ex-Diretor da Petrobrás 
Guilherme Estrella para nos falar sobre a importância da 
Petrobras no desenvolvimento do Brasil. Na mesma linha de
pensamento a SBG-PR promoveu a palestra da Economista 
Profa. Ceci Vieira Juruá para nos falar sobre a questão 
mineral no Brasil e suas particularidades históricas. 
 
A SBG-PR tem mantido a parceria com a Associação de 
Geólogos do Paraná (AGEPAR) buscando realizar eventos 
integrados ou compartilhar a divulgação dos eventos 
promovidos pela AGEPAR.    

Data de preenchimento Wednesday, April 24, 2019

Certi�cação Certi�co 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 

Sim

2



Responsável pelo preenchimento  Carlos Eduardo de Mesquita Barros

Função Diretor(a) Presidente

E-mail cadubarros@ufpr.br
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