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DIVULGAÇÃO
Mentoria como Oportunidade de Crescimento
Profissional para Pessoas Negras - Episódio de
Geociências é Coisa de Preto, com a geofísica Klicia
Oliveira, conta pro Yangi sua trajetória profissional, como foi
a fundação da Cais Mentoria, e a importância de um
programa de mentoria no crescimento pessoal e
profissional dos mentorados (e dos mentores!).

Clique aqui para ouvir

Em comemoração do Dia da Terra que
ocorreu dia 22 de abril, a Associação Brasileira
de Mulheres nas Geociências - Núcleo Belém,
com o apoio do Grupo de Estudos de Riscos,
Impacto Ambiental e Geotecnologias da
Amazônia, organizou uma série de entrevistas
com algumas mulheres paraenses que são
geocientistas. O dia da Terra foi criado na
década de 1970 e ganhou maior expressão em
1990 tendo adesão global. Em tempos de
tantas transformações climáticas e de
comportamento global impostas pela
pandemia cabe a cada uma das profissões
refletir sobre as contribuições que temos com
a nossa casa, o planeta Terra.

Confira as conversas com a Oceanógrafa Raqueline Monteiro e a Geóloga Milena Andrade
sobre suas trajetórias e perspectivas dessas profissões para contribuição com um mundo
melhor. A Raqueline Monteiro é oceanógrafa, doutoranda no Programa de Pós-Graduação
em Ecologia Aquática e Pesca da UFPA, integrante do grupo de Estudo de Microplástico
na Amazônia (GEMA) e Jovem Embaixadora do Oceano Atlântico. Ela estuda sobre a
poluição por lixo marinho e plástico em ambientes costeiros e oceânicos. A Milena
Andrade é geóloga, doutora em Desenvolvimento Socioambiental e professora da
Universidade Federal Rural da Amazônia. Sua linha de pesquisa principal são os riscos
ambientais.

https://www.instagram.com/tv/COP9YvDj9LZ/

Contribua você também para o nosso blog, esse espaço é seu!
Envie seu texto para o e-mail diretoria@abmgeo.com.br
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