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Programa de Trabalho Principais Pontos

- Oferecer mais atividades aos associados
- Realização de cursos de extensão com inscrições facilitadas para os associados

Principais Realizações Durante o ano de 2016, o Núcleo organizou ou patrocinou palestras visando à
Organização/Promoção/Realização
apresentação e o debate sobre temas atuais e relevantes nas diversas áreas da
de eventos técnico-científicos Geologia.
a) No dia 19 de abril de 2016, às 17:30 hs, o Geógrafo Henrique Pontes, doutorando
pela UFPR, ministrou a palestra “Cavidades subterrâneas em rochas areníticas dos
Campos Gerais e os desafios para a geoconservação”. A palestra foi realizada no
Auditório do LAME/CESEC (Centro Politécnico – UFPR) como parte do ciclo de
palestras promovidas pela Sociedade Brasileira de Geologia – Núcleo Paraná.
b) Organização do X Simpósio Sul-Brasileiro de Geologia, a ser realizado em 2017 na
cidade de Curitiba.

Principais Realizações Apoio à organização de
eventos técnico-científicos

a) No mês de maio os estudantes do Curso de Geologia organizaram um evento
comemorativo ao dia do Geólogo denominado 1º Mês do Geólogo. Este evento
consistiu de palestras ao longo do mês de maio e contou com o patrocínio da SBG-PR.
As palestras listadas abaixo foram ministradas no Auditório da Engenharia Química –
Centro Politécnico.
Dia 11 de maio: o Geólogo Oscar Salazar ministrou a Palestra "Mapeamento e gestão
de risco para Defesa Civil".
Dia 16 de maio: O Geólogo Gilson Bongiolo ministrou a palestra o Profissional
Geólogo.
Dia 18 de maio: Prof. Dr. Luiz Eduardo Anelli, (USP) ministrou a palestra "Dinossauros
e outros monstros na pré-história do Brasil.
Dia 23 de maio: o Prof. Leonardo Lagoeiro ministrou a palestra "EBSD: princípios e
aplicações".
Dia 25 de maio: O Prof. Leonardo Lagoeiro ministrou a palestra "Ambiente geológicos
atuais como análogos no estudo de ambientes neoproterozoicos".
Dia 30 de maio de 2016, às 17:30 hs, o Prof. Dr. Rualdo Menegat (UFRGS) ministrou
a palestra “Perspectivas no ensino de Geologia para as próximas gerações”.
As palestras foram apresentadas no Auditório da Engenharia Química (Centro
Politécnico – UFPR).
b) Apoio à Associação de Geólogos do Paraná (AGEPAR) na palestra "Fraturamento
Hidráulico (fracking) na indústria do petróleo", apresentada pelos geólogos Marina
Abelha (ANP), Paulo C. Soares (UFPR) e Luiz F. Scheibe (UFSC), no dia 5 de
Outubro de 2016, na sede do CREA-PR.

Principais Realizações Lançamento de Livros,
periódicos e outras
publicações

- Livro: Tópicos Especiais de Cartografia Geológica (2016). Editor Rubens Nadalin.
- Livro: Tropeirismo Geodiversidade no Paraná, Antonio Liccardo e Gil Pieckarz.

Principais Realizações Realização de minicursos e
oficinas

a) Apoio à Associação de Geólogos do Paraná (AGEPAR) no Curso de "Métodos e
Técnicas em Hidrogeologia Exploratória e Ambiental", ministrado pelos professores
Gustavo Athayde e Pedro Reginato, realizado nos dias 01 a 03 de junho de 2016 no
Auditório do Instituto de Engenharia do Paraná; e na palestra de "Fraturamento
Hidráulico (fracking) na indústria do petróleo", apresentada pelos geólogos Marina
Abelha (ANP), Paulo C. Soares (UFPR) e Luiz F. Scheibe (UFSC), no dia 5 de
Outubro de 2016, na sede do CREA-PR.
b) Apoio aos mini-cursos e palestras realizados durante a Semana de Estudos
Geológico do Paraná. Os cursos oferecidos abordaram temas ligados à cubagem de
jazidas (Rubens Nadalin), geologia estrutural (Haakon Fossen). Foram ministradas
palestras sobre a História da SEGEPAR, Atuação do Geólogo na empresa de
mineração Votoramtim Metais; Microtectônica (Luiz Gustavo Viegas e Geane Carolina
Cavalcante); Geologia de ontem hoje e amanhã (Agamenon Dantas); Petrologia
Experimental (Sílvio Vlach), Legislação Mineral (Renata Moro), Geologia e Geofísica
da Antártida (Arthur Ayres Neto), Evolução dos Tubarões (Victor Eduardo Cardenes da
Costa). Aplicações de softwares de desenho em geologia.
c) A SBG-PR patrocinou parcialmente a vinda do Prof. Luiz Fernando Morales para
ministrar o Curso Análise de Textura em rochas por Difração de Elétrons. O curso
também foi ministrado pelos professores da UFPR Carolina Geane Cavalcante e
Leonardo Lagoeiro.

Ações Políticas e do Setor

• A SBG-PR manifestou-se por meio de carta e email junto à Prefeitura do Município
de Colombo, solicitando a criação de um Geoparque na Pedreira do Atuba. Discussão
sobre a criação de um Geossítio na Pedreira do Atuba. Ação conjunta com o Grupo de
Geoconservação da UFPR.
• Apoio financeiro parcial à Empresa Júnior de Geologia da UFPR.
• Carta em defesa da Empresa Mineropar.
• Maior interação com a Associação de Geólogos do Paraná – Agepar.
• A SBG-PR manifestou-se por meio de carta e email junto à Secretaria do Meio
Ambiente do Município de Curitiba, no intuito de que seja criado um Geossítio na
Pedreira do Atuba. A Secretaria retornou a mensagem e informou que a Pedreira do
Atuba se situa de fato no Município de Colombo.
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