
 

  
 

COMUNICADO OFICIAL 
 

Tendo em vista a situação mundial de pandemia do COVID 19 e, também, em função das consultas realizadas pela 

comunidade geocientífica, a Comissão Organizadora do 50º CBG e a Diretoria Executiva da Sociedade Brasileira de 

Geologia- SBG informam que as atividades relacionadas à organização do evento estão mantidas. No entanto, 

recomendamos que os (as) congressistas aguardem para realizar a compra de passagens ou reserva de hotéis até 

que tenhamos um posicionamento oficial dos órgãos públicos sanitários brasileiros sobre a liberação de atividades 

de aglomeração populacional. 

 

Nosso congresso está previsto para ser realizado no último trimestre de 2020, momento no qual o Ministério da Saúde, 

seguindo as informações da Organização Mundial de Saúde - OMS, estima que a pandemia pelo COVID-19 esteja 

controlada no Brasil. Contudo, esses dados são previsões baseadas no comportamento da pandemia em outros países. No 

Brasil, estima-se que estamos atravessando o início da curva de ascendência de contaminação e ainda não é possível 

afirmar, com precisão, quais serão os rumos da pandemia em nosso país, bem como das políticas públicas no que se refere 

ao controle sanitário. Dessa forma, a comissão organizadora do 50° CBG e a Sociedade Brasileira de Geologia reforçam a 

necessidade de que todas as medidas de isolamento social sejam mantidas em conformidade ao estabelecido pela 

Secretaria de Saúde do Distrito Federal, pelo Ministério da Saúde do Brasil e pela Organização Mundial de Saúde. 

 

Ressaltamos que o 50º CBG já recebeu mais de 250 candidaturas de voluntários (as) e 40 propostas de minicursos. Há 4 

palestras magnas confirmadas, 9 excursões geológicas em planejamento e uma previsão de aproximadamente 50 palestras 

temáticas. Centenas de submissões de resumos já foram realizadas e esperamos contar com a contribuição de toda a 

comunidade geocientífica de nosso país. 

Podemos seguir precavidos (as), mas com uma visão otimista de que estaremos todos (as) novamente reunidos (as) e em 

clima de recomeço para a realização do 50º Congresso Brasileiro de Geologia. Estaremos atentos (as) e sensíveis às 

recomendações dos órgãos de saúde, informando a todos (as) quaisquer mudanças de cronograma através de nosso canal 

oficial http://50cbg.com.    

 

Atenciosamente, 

Comissão Organizadora do 50ºCBG 

Sociedade Brasileira de Geologia 

 


