
Quarta-feira, Abril 22, 2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Relativo ao ano 2019

Núcleo Norte

Programa de Trabalho - Principais 
Pontos

- Expandir o quadro de associados dos estados do 
Amazonas, Maranhão, Rondônia, Roraima, Amapá e Acre, 
visando maior integração com os pro�ssionais e 
estudantes; 
- Promover o 17º Simpósio de Geologia da Amazônia, em 
2021, na cidade de Santarém, no estado do Pará; 
- Promover evento comemorativo em alusão aos 50 anos 
do Núcleo Norte; 
- Manter a editoração e publicação do livro Contribuições à 
Geologia da Amazônia, na sua 12ª edição e estimular outras 
publicações da SBG-NO; 
- Estimular a publicação de trabalhos de qualidade de 
temáticas da Amazônia no Brazilian Journal of Geology; 
- Estimular a integração com instituições parceiras 
(APGAM, IBRAM, SIMINERAL, CPRM, ANM, MPEG, etc.) para 
promover atividades e ações visando divulgação da 
Geologia à sociedade; 
- Consolidar a home page da SBG-NO para maior interação e 
disponibilidade de acesso às informações, ações e 
produtos; 
- Estimular os Sócios Estudantes a participarem das ações 
da SBG e suas sociedades cientí�cas conveniadas. 

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

- Promoção do 16º Simpósio de Geologia da Amazônia, 
realizado no período de 23 a 25 de setembro de 2019, em 
Manaus-AM; 

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

- Organização do evento comemorativo ao Dia do Geólogo 
no auditório do Instituto de Geociências da Universidade 
Federal do Pará (Belém-PA), com apresentações de 
palestras por profissionais convidados durante o dia 31 de 
maio de 2019;

- Apoio ao Workshop de Geologia Aplicada “Compartilhando 
Conhecimento”, realizado no auditório Setorial Básico I – 
UFPA, nos dias 8 e 9 de agosto de 2019.

- Apoio a VI Semana de Geologia da UFOPA (Universidade

1



 Federal do Oeste do Pará), que foi realizada em Santarém-
PA, no período de 25 a 30 de novembro de 2019, cujo tema 
foi “Geologia e Meio Ambiente – O papel da geologia no 
desenvolvimento sustentável”.

- Apoio a XVII Semana de Geologia de Carajás, realizada no 
Núcleo Urbano de Carajás (Parauapebas-PA) no período de 
30/05 a 01/06/2019. Neste evento foi apresentada a 
palestra “O papel da SBG na formação profissional em 
geologia”, pela Diretora Financeira Cintia Gaia.

- Apoio a Semana de Geociências, realizada no Campus 
Setorial Básico da UFPA, no período de 29 de outubro a 01 
de novembro, cujo tema foi “Geodiversidade e 
Sustentabilidade”.

Principais Realizações - Lançamento 
de Livros, periódicos e outras 
publicações

- Lançamento do livro “Argilominerais nas geociências: 
Estruturas, Propriedades, Identi�cação e Origem” de autoria 
do Professor Werner Truckenbrodt, realizado no auditório do 
Instituto de Geociências da UFPA, no dia 24 de Abril de 
2019. 
 
- Lançamento do volume 11 do livro Contribuições à 
Geologia da Amazônia, que se deu durante o 16º Simpósio 
de Geologia da Amazônia (Manaus-AM) no dia 24 de 
setembro de 2019. 

Ações Políticas e do Setor - Participação do Diretor Presidente César Chaves no evento 
comemorativo dos 35 anos do Museu de Geociências do 
Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará, 
realizado no dia 18 de dezembro de 2019.
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