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Parabenizamos a nova diretoria e conselho fiscal e desejamos
muitas conquistas! Se quiser conhecer mais sobre as
membras da nova diretoria e as propostas de gestão:

Clique aqui!
gênero & (geo)ciências
No intuito de pensarmos
outros feminismos, outras
relações entre gênero &
(geo)ciências, esse quadro
é fruto de uma parceria
entre a_Ponte e a ABMGeo.

Confira aqui a gravação

CHAMADA PÚBLICA PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS
O Instituto Mulheres Múltiplas abre chamada pública para o recebimento de
artigos que poderão compor o Volume III da obra Recursos Naturais e Meio
Ambiente sob a Ótica das Mulheres 1.
Os dois primeiros volumes foram publicados em 2019 e 2020/2021,
respectivamente,
e
estão
disponíveis
em
versão
impressa
(https://bit.ly/3y9nCYp e https://bit.ly/3uNUB2e) e em versão digital
(https://bit.ly/341gXSl e https://bit.ly/2StFAEn).
Para o Volume III, os textos precisam ser inéditos, escritos por mulheres e
devem ser enviados impreterivelmente até o dia 30 de agosto de 2021,
exclusivamente através do e-mail: falecom@mulheresmultiplas.com.br
Confira o edital

Em celebração ao dia das geógrafas
(29/05) e das geólogas (30/05), a
ABMGeo PoA inaugura o projeto
Vozes de Gaia com uma roda de
conversa sobre "Geociências na
Gestão e Conservação dos Recursos
Naturais".
⚒ É hoje, 31/05 às 18:30h, acesso
pelo link:

Nova gestão do
Núcleo BH.
Conheça mais sobre
as integrantes do:
Clique aqui para o
instagram

XXVI SEMANA DA GEOLOGIA!
Em parceria com a ABMGeo - Fortaleza.
O evento contou com uma
programação super completa e está
disponível no canal da APGCE

1) 26º SEMANA DA GEOLOGIA - MESA
REDONDA: ATUAÇÃO DAS MULHERES
EM TRABALHOS DE CAMPO
2)Mesa Redonda (GEOCIÊNCIAS E A
INDÚSTRIA 4.0)

Com o objetivo de obter material ilustrativo
para as postagens e também para o boletim
informativo, a ABMGeoRJ está promovendo
um concurso de fotografias com a temática
"Geocientistas Atuantes".
A dupla do comitê de seleção escolherá 4
finalistas para votação de nossas associadas
através de um link por e-mail na primeira
semana do mês de junho.
A foto vencedora receberá isenção financeira
total de um minicurso a sua escolha, que será
oferecido pela instituição e também um
brinde exclusivo.
Você pode enviar sua foto até o dia 31.05

Serão aceitas fotografias de seu ambiente de trabalho, sendo que havendo pessoas é
necessário autorização das mesmas para divulgação pessoal, uma vez que utilizaremos em
nossas redes. Resultado final dia 10.06, onde faremos a divulgação ao vivo em nossas redes.
Participem!!!
Envie sua foto para o e-mail: abmgeorj@gmail.com
Assunto: Concurso Fotografia 2021
Não esqueçam de informar seu nome.

A ideia do grupo surgiu após uma live
realizada pela Abmgeorj sobre o dia 13 de
maio, no ano de 2020, que versava sobre
"Abolição: A luta diária das mulheres negras
na Geociências". Na ocasião, foram
convidadas 3 geólogas, que no futuro se
tornaram cofundadoras do grupo, para
problematizar e trazer suas percepções
sobre o contexto histórico e os reflexos da
abolição da escravatura na atualidade.
Também foi abordada a temática do
racismo estrutural, que permeia tanto a
academia quanto o mercado de trabalho, e
além de trazer reflexões sobre
representação negra na ABMGeo e
perspectivas no cenário da Geociências.

Saiba mais!

DATAS COMEMORATIVAS
29/05 - DIA DA GEÓGRAFA
30/05 - DIA DA GEÓLOGA
31/05 - DIA DA GEOFÍSICA

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

Núcleo Rio de Janeiro dá mais um
passo importante, trazendo o 1º
volume do Boletim da ABMGeo-RJ,
entitulado como
“Curvas Históricas“.
Esse boletim é o registro concreto
das atividades desenvolvidas no
Núcleo Rio, que abrange a
narração de jornadas dentro da
Geociências, envolvendo um
universo de áreas e profissionais
inspiradoras, e também fomenta
questionamentos, reflexões e
discussões técnicas e de caráter
político-sociais, como o recorte
de gênero e raça necessário
dentro da Geociências.
.
Acesse o conteúdo completo em
aqui

Nossa rede
Clique nos ícones e acesse o instagram dos núcleos locais:

@abmgeo_brasil

http://www.abmgeo.com.br/

