
Renata Guimarães Netto é professora,
pesquisadora e mãe. Graduada em Ciências
Habilitação Biologia pela UNISINOS e mestre
e doutora em Geociências pela UFRGS. Atua
como professora titular da UNISINOS desde
1987, também é docente/orientadora do

Programa de Pós-graduação em Geologia na
mesma instituição, sendo representante da
linha de pesquisa Paleontologia Aplicada.

Renata é referência nacional e internacional
na área de Icnologia, onde se dedica a

pesquisa científica desde 1983, estudando a
atividade de metazoários (especialmente

invertebrados) e, nas últimas duas décadas,
bactérias, junto ou dentro de substratos e

suas aplicações na geologia sedimentar, com
ênfase em estudos paleoambientais e

estratigráficos de alta resolução. É líder do
Grupo de Pesquisa ICHNOS e já coordenou

vários projetos com ênfase em Icnologia, que
resultaram em uma vasta produção

intelectual.
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 PARENTING IN SCIENCE

Clique aqui para saber mais sobre o Parenting in Science

A nossa
diretora
Rosaline

Figueiredo e
Silva agora é

uma das
embaixadoras
do Parent in

Science região
Sudeste. 

https://www.instagram.com/abmgeopoa/
http://www.abmgeo.com.br/voce-conhece-o-parent-in-science/


Contribua você também para o
nosso blog, esse espaço é seu!

Envie seu texto para o e-mail
diretoria@abmgeo.com.br

Acompanhe aqui as
atividades dos núcleo:

Clique aqui

Confira aqui a gravação do evento

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14BE9vrBl3YE-V-Km0Lg5Ors6GR0_DwZ9Kh4dOcF7aNI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14BE9vrBl3YE-V-Km0Lg5Ors6GR0_DwZ9Kh4dOcF7aNI/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCIbyoYM13AGupU22nkE3S-A/videos


Nossa rede

Clique nos ícones e acesse o instagram dos núcleos locais:

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

 CONHEÇA SOBRE O PROJETO GEOARRETADAS
Escrito por Suzan Vasconcelos

O projeto de extensão Geoarretadas, concebido e
coordenado pela profa. Dra Simone Moraes (bióloga) e
pela profa. Dra. Tatiane Combi (oceanógrafa), ambas do
Departamento de Oceanografia do Instituto de Geociências
da UFBA, e que conta também com a participação das
professoras Dra. Ana Cecília Barbosa (oceanógrafa), Dra.
Maria Eloísa Rosa (agrônoma), Dra. Suzan Vasconcelos
(matemática), Dra Jailma Souza (geóloga) e Me. Rafaela
Chaves (bióloga), está em sua segunda edição. 

Na primeira edição, em 2019, os cursos de graduação em
Geofísica, Geografia, Geologia e Oceanografia da instituição
foram apresentados de maneira didática e lúdica para
alunas e alunos de escolas públicas, porém em sua segunda
edição, neste ano de 2020, o público alvo se tornou os
professores da rede pública estadual de ensino básico.

Clique aqui para ter acesso a entrevista completa

https://www.instagram.com/abmgeofor/
https://www.instagram.com/abmgeororaima/
https://www.instagram.com/abmgeomanaus/
https://www.instagram.com/abmgeo_bh/
https://www.instagram.com/abmgeo_op/
https://www.instagram.com/abmgeo_alegre/
https://www.instagram.com/abmgeo_ba/
https://www.instagram.com/abmgeorj/
https://www.instagram.com/abmgeocampinas/
https://www.instagram.com/abmgeopoa/
https://www.instagram.com/abmgeopernambuco/
https://www.instagram.com/abmgeobelem/
http://www.abmgeo.com.br/entrevista-abmgeo-simone-moraes-e-tatiane-combi/

