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Programa de Trabalho - Principais 
Pontos

III. ATIVIDADES DOS NÚCLEOS REGIONAIS  
 
Para alcançar os objetivos propostos, a chapa Desa�os das 
Geociências no século XXI promoverá: 
 
i)  Incentivar novas �liações, 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-cientí�cos 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. 

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

2.2.  Em reunião no mês de abril de 2018 o prof. Dr. Emanuel
Ferraz Jardim de Sá da UFRN foi eleito para receber a 
Medalha Orville Derby e durante o 49° Congresso Brasileiro 
de Geologia o prof. Dr. Emanuel Ferraz Jardim de Sá da 
UFRN recebeu o Premio, tendo sido representado pelo
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 Diretor Adjunto do Núcleo Nordeste Vladimir Cruz. 

- A diretoria do Núcleo Nordeste prestou homenagem aos 
indicados pelos sócios do Núcleo Nordeste aos Prêmios da
SBGeo entregando diploma de MENÇÃO HONROSA (2018) 
em comemoração ao Dia do Geólogo 2018. As entregas 
dos diplomas aconteceram durante as comemorações na 
UFRN e na UFPE.

 

Durante a XIX SEGERN o Diretor Adjunto Vladimir Cruz 
(CPRM) e entregou os diplomas de Menção Honrosa aos 
seguintes indicados e ao eleito: 
Henry Gorceix: Antônio Carlos Galindo (UFRN)
Monteiro Lobato: Marcos Antônio L. do Nascimento (UFRN)
Orville Derby: Emanuel Ferraz Jardim de Sá (UFRN) 

Durante a comemoração do Dia do geólogo da UFPE a 
Diretora Secretaria Silvana Barros (CPRM) realizou a entrega
dos diplomas de Menção Honrosa aos seguintes indicados: 
José Bonifácio de Andrada e Silva: Harmut Beurlen UFPE
Pandiá Calogeras: Edilton José dos Santos (CPRM) in 
Memoriam
Martelo de Prata: Thyego Roberto da Silva (UFPE)

Principais Realizações - Apoio à 
organização de eventos técnico-
cientí�cos

O Núcleo Nordeste atuou como patrocinador dos seguintes 
eventos:

- XIX Semana de Geologia do Rio Grande do Norte, no 
período de 28 a 30 de maio de 2018, no Auditório do LGGP II 
do Departamento de Geologia, no campus Natal da UFRN. 
O tema central da Semana foi Geologia fora da caixa: 
legado e inovação.
 

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 e foi 
proferida pelo Diretor Adjunto Vladimir Cruz (CPRM). 

- XXIII Semana da Geologia a ser realizado durante os dias 
28 de maio de 2018 a 01 de junho de 2018, 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 à confraternização em comemoração ao dia do 
Geólogo;
 

- Dia do Geólogo comemorado pelo Curso de Geologia da 
Universidade Federal de Pernambuco no dia 16 de agosto de 
2018, no Auditório Newton Maia, no Centro de
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 Tecnologia e Geociências (CTG), no campus Recife da 
UFPE. Na programação do evento aconteceram, palestras 
apresentação de trabalhos técnico-científicos, homenagens 
e coquetel de confraternização. 
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