
Quinta-feira, Abril 11, 2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Relativo ao ano 2018

Núcleo Centro Oeste

Programa de Trabalho - Principais 
Pontos

1) Integração dos Estados que participam do Núcleo Centro 
Oeste; 
2) Realização de eventos técnicos cientí�cos; 
3) Realização de eventos em todos os Estados que 
participam do Núcleo Centro 
Oeste; 
4) Divulgação da SBG entre os geólogos sócios e não 
sócios do Núcleo Centro 
Oeste. 
5) Divulgação da SBG e da pro�ssão de geólogo para a 
sociedade. 

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

- Realização de evento no dia do Geologo na cidade de 
Cuiabá-MT; 
- Apoio a realização de evento no dia do Geólogo na cidade 
de Goiânia-GO; 
 

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

- Patrocínio do evento "Cha co Bolo", toda última sexta feira 
do mês, em conjunto com a Faculdade de Geociências da 
UFMT. Palestra sobre assuntos diversos na área de 
Geociências; 
- Reuniões diversas para montagem da comissão 
organizadora do XVI Simpósio de Geologia do Centro Oeste.

Principais Realizações - Realização 
de minicursos e o�cinas

- Patrocínio do I Curso de Patrimonio Geológico em 
Goiânia-GO em abril 2018;

Ações Políticas e do Setor - Ações politicas em conjunto com a AGEMAT Associação 
dos Geólogos do Estado de Mato Grosso e com o Sindicato
dos Geólogos do Estado de Mato Grosso sobre a politica 
do novo Governo Estadual em relação ao fechamento da 
METAMAT - Companhia Mato-grossense de Mineração.
- Entrega de programa politico na área de geociências para 
todos os candidatos da eleição de 2018 para Governador do 
Estado, Senador e Deputado Estadual em conjunto com a 
AGEMAT Associação dos Geólogos do Estado de Mato
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 Grosso e com o Sindicato dos Geólogos do Estado de 
Mato, ABAS-NCO, FEBRAGEO-NCO e Clube dos Geólogos de 
Cuiabá.

Data de preenchimento Thursday, April 11, 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

Responsável pelo preenchimento  francisco egidio pinho

Função Diretor(a) Presidente

E-mail aguapei@yahoo.com
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