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1. Principais ações propostas pela Diretoria para o Biênio 2015-2016:
i) Incentivar novas filiações e resgatar antigos associados a participar das discussões
e dos eventos promovidos pelo núcleo;
ii) Reativação do site da SBG-NE para divulgar o que acontece na área de
Geociências no Brasil e em particular na região Nordeste;
iii) Implantar a homepage do núcleo para divulgar suas ações e produtos;
iv) Promover e divulgar palestras e defesas de dissertações e teses para a
comunidade geológica nas diversas instituições;
v) Promover eventos científicos e de divulgação das Geociências;
vi) Divulgação da SBG-NE, visando a ampliação do quadro de associados;
vii) Apoio a ações que visem a divulgação das Geociências em instituições de ensino
da rede pública e privada.
viii) Retomada do Boletim Informativo da SBG Núcleo NE, em meio eletrônico.

Principais Realizações 2.1) O Núcleo Nordeste atuou como patrocinador dos seguintes eventos:
Organização/Promoção/Realização
de eventos técnico-científicos - Dia do Geólogo da Universidade Federal de Pernambuco no dia 30 de maio de 2016,
no Auditório Newton Maia, no Centro de Tecnologia e Geociências (CTG), no campus
Recife da UFPE. Na programação do evento aconteceram, palestras, mesa redonda e
coquetel de confraternização.
- XXXVIII Encontro Nacional dos Estudantes de Geologia (ENEGEO) no período 30 de
julho a 07 de agosto de 2016, na Praia de Guadalupe Sirinhaém PE. A programação
abordou temas pertinentes às geociências incluindo palestras para estudantes e
comunidade local; debates, palestras, mesa redonda, workshop, eventos culturais e
excursão de campo.
Principais Realizações Apoio à organização de
eventos técnico-científicos

Principais Realizações Lançamento de Livros,
periódicos e outras
publicações

2.2) O Núcleo Nordeste participou na inauguração:
- Participação na inauguração da Casa de Pedra: Centro de Referência em
Geociências da UFRJ em Santana do Cariri no dia 23 de Junho de 2016 que
promoverá a divulgação das Geociências e dará suporte as pesquisas paleontológicas
na Bacia do Araripe em nível de graduação como de pós-graduação.

Principais Realizações Realização de minicursos e
oficinas

2.3) O Núcleo Nordeste atuou como patrocinador do seguinte minicurso:
- Geocomunicação, ministrado pelo Prof. Iain Stewart no período de 16 à 18 de maio
de 2016.
Local: Representação Regional do Nordeste de MCTI
Rua Professor Luiz Freire, 01 - Cidade Universitária, Recife, PE.
A programação do evento:
Segunda-feira, 16 de maio: Introdução e Perspectivas Internacionais e Nacionais.
Perspectivas de instituições públicas. Geocomunicação e interações com o público,
tendo como exemplo: Aquecimento global. Um exemplo sobre a importância de
comunicação ao público. Na abordagem foi apresentado o papel do governo em
incentivando geocomunicação.
Terça-feira, 17 de maio: Perspectivas Regionais. Perspectivas Brasileiras.
Interações entre geólogos e o público no Reino Unido. Introduzindo políticos. Estudo
de caso em Turquia. Formando estratégias para comunicação com o público. Dever da
casa. Pensando em como você implementaria uma estratégia para um dos assuntos
discutidos.
Quarta-feira, 18 de maio: Soluções e Colaborações. Neuropsicologia de
geocomunicação. Introduzindo a rede SEED. (Sustainable Geoscience Education
Network). - (Transmissão ao vivo na internet). Identificando ligações de colaboração
entre universidades brasileiras e o Sustainable Earth Institute (Plymouth) e outras
universidades.
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