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GEOCIENTISTA DA SEMANA: EVELINE SAYÃO
Escrito por Suzan Vasconcelos
Geógrafa, especialista em Geoprocessamento Ambiental,
mestra e doutoranda em Geologia pela Universidade de
Brasília. Tenho experiência na área de Geociências, com
ênfase em Sismologia, Geoprocessamento e Sistema de
Informação Geográfica, atuo principalmente nos seguintes
temas: banco de dados espaciais, sismos desencadeados por
reservatórios e sismicidade natural.

Para ler a entrevista completa, clique aqui!

INICIATIVA ABMGEO POA
Mulheres nas Geociências
Renata da Silva Schmitt é Dra. em Geologia,
formada também em jornalismo e mãe. Atualmente
é professora adjunta no Departamento de Geologia
da UFRJ e pesquisadora. Se dedica a compreender a
formação de montanhas e sua evolução, atuando
nas subáreas de geotectônica, geocronologia e
geologia estrutural, especialmente na correlação
entre as faixas móveis do lado sul-americano e
africano. Dentre suas diversas contribuições,
destacamos o projeto Revisão do Mapa Geológico do
Gondwana, o qual coordena desde 2013, com
chancela da UNESCO. O projeto propõem um centro
de referência na América do Sul para guardar o
banco de dados do paleocontinente e gerar o novo
mapa através da integração dos dados geológicos
dos cinco continentes atuais, com ênfase na
resolução de problemas geológicos de correlação
entre América do Sul e África (Gondwana Oeste),
além de reunir um acervo mineral, litológico e
paleontológico representativo da evolução do
Gondwana, devidamente catalogado e armazenado
para exposições futuras..
Quer saber mais sobre o projeto Gondwana?.Acesse o link abaixo e confira o
artigo: Processo de Construção do Acervo Científico do Centro de Memória do
Gondwana - https://revistas.ufrj.br/index.php/pgpu/article/view/4167

Acesse o post completo!

Acompanhe aqui as
atividades dos núcleo:

Clique aqui

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

NOVIDADES DA ABMGEO - OURO PRETO
Não perca o nosso 4°
Webinar realizado em
parceria com o
@pet_geo_ufop e o
@nucatufop.
Dia 29 de setembro às 17
horas, com o tema:
Exploração mineral e a
prevenção de desastres
naturais através de vivências
femininas.
Transmissão pelo canal do
YouTube do PET Engenharia
Geológica.

Dia 1 de outubro foi o dia de votação das Eleições Gerais do Sistema CONFEACREA-MÚTUA, que resultou na eleição da chapa composta pela engenheira
Michele Ramos e a geóloga Marjorie Nolasco para Conselheiras Federais pela
Bahia, e também da engenheira geóloga Leila Issa Vilaca Diretora Geral da MútuaES.
Com alegria e orgulho parabenizamos estas mulheres que ocupam espaços de
protagonismo em diversas frentes!
Escrito por Carolina Reis

Eleições Diretoria ABMGeoRJ
2021:

Prezadas amigas que nos
acompanharam ao longo de 2020, o
núcleo Rio da ABMGeo, gostaria de
convidar a se inscreverem todas as
mulheres que possuem interesse
em integrar a diretoria do núcleo
para o ano de 2021. Estamos
abrindo eleições para a diretoria e
você pode fazer parte desse projeto.
Se você tem interesse em se
candidatar confira as regras e
prazos no post!
Acesse o post completo!

Nossa rede
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