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MÊS DA MULHER NEGRA - ABMGEO
25 de julho - Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha
No dia 25 de julho celebra-se o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.
Neste dia, além de celebrar, mulheres negras, indígenas e de comunidades tradicionais refletem
sobre suas lutas e, unidas, se fortalecem.
Este dia também marca uma data importante para o país, o Dia Nacional de Tereza de Benguela e
da Mulher Negra. A data homenageia uma mulher símbolo de resistência, e grande liderança na
luta contra a escravização.
Durante o mês de julho, a ABMGeo apresentará algumas geocientistas, e como elas se relacionam
com sua área de atuação.

Para acompanhar, siga nossa página no Instagram.

GEOCIENTISTA DA SEMANA: KLÍCIA OLIVEIRA
Escrito por Suzan Vasconcelos
Klícia Oliveira é geofísica formada em 2015 pela Universidade Federal da
Bahia

(UFBA)

e

University

of

Leeds

(Inglaterra).

Fez

estágio

em

processamento sísmico na Shearwater Geoservices em 2014 e desde 2016
com geofísica de de produção na Shell em Londres e no Rio de Janeiro.
É também fundadora e coordenadora do Projeto Cais Mentoria, que foi
principal assunto da entrevista que a ABMGeo fez com ela!
Para ler a entrevista completa, clique aqui!

REVISTA ABMGEO NUCLEO CAMPINAS
Neste mês foi lançada a Revista ABMGeo do Núcleo Campinas! A Edição conta com uma
apresentação do núcleo e atividades que vem sendo realizadas por elas, como debates, sarau,
palestras e muito mais!

Para ver a revista, clique aqui!

BATE PAPO NO INSTAGRAM DO NÚCLEO RJ
O Núcleo ABMGeo RJ tem realizado várias lives com geocientistas
debatendo diversos temas! Fiquem ligados no instagram delas para não
perder nenhum batepapo!

Lives salvas:
Divulgação Científica nas Geciências: Desafios Perspectivas
A busca pela regulamentação ao direito a mineração responsável: Protagonismo Indígena

I GEODELAS
O I GeoDelas foi um evento organizado pela ABMGeo Núcleo
Roraima com o intuito de promover discussões relacionadas
às mulheres perante a sociedade e a Geociências. O evento
aconteceu nos dias 10 e 11 de julho e fez parte das
comemorações de aniversário de criação do Núcleo Roraima.
As atividades foram transmitidas pelo canal da ABMGeo RR
no Twitch e YouTube, podem ser acessadas pelo link abaixo:
Playlist de palestras do I GeoDelas

LIVE SINAGEO
Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências: o que este debate tem a
ver com vocês, geomorfólogas e geomorfólogos?
No dia 2 de julho o XIII Simpósio Nacional de Geomorfologia
promoveu uma live

cuja proposta foi um diálogo entre

pesquisadoras que estão à frente da Associação Brasileira de
mulheres na Geociências..
As

convidadas

foram

Caroline

Delpupo

(Professora

e

Coordenadora de Geologia no IFMG, campus Ouro Preto),
Caroline

Dutra

(Professora

substituta

na

Faculdade

de

Geografia da UERJ) e Ana Carolina Figueiredo Silva (Graduanda
em geografia pela UFMG)
Clique aqui para assistir a live!

AMANHÃ 16/07 - 19H - LIVE NÚCLEO OP
Desafios e dificuldades das mulheres na área das geociências
O Núcleo ABMGeo OP foi convidado pela
Escola de Minas da Universidade Federal de
Outro Preto para um bate papo amanhã, dia 16
de Julho, às 19h com a participação da Dra.
Alice Costa, Engenheira Geóloga, professora e
coordenadora do núcleo. O tema é relacionado
com a participação das mulheres nas
geociências, sobretudo em atividades de
campo, como isso vem mudando e quais as
dificuldades encontradas em uma área
predominantemente masculina.
A live irá ser transmitida no Instagram da Escola de Minas.

INDICAÇÃO DO MÊS: GRUPO YANGÌ
O Grupo Yiangì de Geocientistas Negros é um grupo de construção coletiva
Afrocentrado, formado por estudantes e profissionais negras e negros de
geociências, que tem como objetivo promover geocientistas, suas pesquisas
científicas, trabalhos e atividades.
Para conhecer mais, visite o site: Grupo Yangì

@abmgeo_brasil

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

