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Brasília

Programa de Trabalho Principais Pontos

- Organizar e promover palestras mensais na UnB seguidas de confraternização para
estreitar os laços entre os associados e demais membros da comunidade científica;
- Promover e divulgar palestras e defesas de dissertações e teses no tema de
geociências em Brasília;
- Promover e divulgar eventos realizados por outros núcleos da SBG, bem como por
outras organizações, no interesse das geociências;
- Divulgar concursos realizados pela UnB e outras instituições;
- Organizar e promover atividades para comemoração do dia do Geólogo;

Principais Realizações O Núcleo Brasília promoveu a realização das seguintes palestras, dando continuidade
Organização/Promoção/Realização
ao evento "Quintas Geológicas", no qual são promovidas sempre na última quinta feira
de eventos técnico-científicos do mês:
31/03/2016: "Cratógenos, aulacógenos, orógenos e sua intereação: um exemplo do
Craton do São Francisco e suas margens." Palestrante Prof. Dr. Fernando Flecha
Alkmim (UFOP);
28/04/2016: "Licenciamento Ambiental da Mineração do Brasil." Palestrante Msc. Julio
Henrichs de Azevedo (IBAMA-Brasilia);
02/06/2016: "Orógeno Araçuaí e Faixa Congo Ocidental: Estado da Arte e Novos
Desafios." Palestrante Prof. Dr. Prof. Antonio Carlos Pedrosa Soares (UFMG);
06/07/2016: "Aspectos Biossedimentológicos do Pré-Sal." Palestrante Prof. Dr.
Leonardo Borghi (UFRJ);
25/08/2016: "Remineralizadores de solos: novos insumos para o manejo da fertilidade
de solos agrícolas." Palestrante Dr. Eder de Souza Martins (Embrapa Cerrados);

24/11/2016: "Evolução tectônica de uma junção tríplice entre as faixas Kaoko e
Damara, no noroeste de Namíbia." Palestrante Prof. Dr. Rudolph Allard Johannes
Trouw (UFRJ).
Principais Realizações Apoio à organização de
eventos técnico-científicos

O Núcleo Brasília não apoio a organização de eventos técnico - científicos no ano de
2016.

Principais Realizações Lançamento de Livros,
periódicos e outras
publicações

Não foram realizados lançamentos de publicações no ano de 2016 pelo Núcleo
Brasília.

Principais Realizações Realização de minicursos e
oficinas

Não foram realizados minicursos e oficinas no ano de 2016.

Ações Políticas e do Setor

Não foram realizadas ações políticas e do setor.
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