
ENTREVISTA  com a Dra. Ellen N. S. Gomes, presidente da

Sociedade Brasileira de Geofísica SBGF, professora e pesquisadora

em Geofísica da UFPA , Belém-PA. A formação profissional em

geofísica surgiu no Brasil como pós-graduação em 1965, e quase uma

década depois como graduação. A SBGf por sua vez, surgiu em 1978 e

hoje conta com 4184 membros em todo o território Nacional, sendo

presidida Pela Dra. Ellen Gomes, que gentilmente aceitou responder

algumas perguntas sobre sua experiência pessoal, numa perspectiva

de mulheres na carreira.
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INICIATIVA ABMGEO POA
Tania Lindner Dutra é gaúcha formada em História Natural e

especialista em Paleobotânica pela UFRGS e primeira pesquisadora

brasileira a pesquisar na Antártica. Professora e pesquisadora na

UNISINOS desde 1977, onde realizou o sonho de construir o Museu de

Paleontologia que conta com cerca de 12.000 amostras de fósseis

coletados no Rio Grande do Sul. Atualmente, mesmo após se

aposentar, segue lecionando de forma voluntária. Seus trabalhos

apresentam grandes contribuições para Paleoecologia, Paleogeografia

e Biostratigrafia tanto no Brasil como na Península Antártica e

Patagônia Chilena. Também é mãe de três filhos e avó dedicada. Esta

mulher é fonte de inspiração como pessoa e cientista, compartilhando com os seus alunos

o encantamento e entusiasmo pela beleza contida na evolução das incontáveis formas de

vida.

Mulheres nas Geociências

AMANHÃ 10/06 - 19h - LIVE NO
INSTAGRAM DA ABMGEO RJ

Nesta quarta-feira, dia 10 de junho de 2020, o núcleo ABMGeo Rj irá realizar

uma live com a engenheira geóloga Bárbara Zambelli sobre "Divulgação

Científica nas Geociências: Desafios e Perspectivas". O objetivo dessa

conversa é debater, entre outras coisas, da importância da comunicação

científica no desenvolvimento social e quais as perspectivas nacionais. 
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Na oitava edição (2019) da Semana de estudos de geologia da UFES (SEGEO) tivemos o imenso

prazer de contar com a Mesa Redonda: “A Trajetória das Mulheres nas Geociências”. Compunham a

mesa as geocientistas e sócias da ABMGEO: Loruama Vardiero (mediadora), Marcela Zanon, Marcia

Nunes e Rosaline Figueiredo e Silva. As pautas levantadas por elas foram muito bem construídas.

Contaram suas experiências como mulher, como mãe, na graduação e no trabalho, e nos fizeram

refletir sobre nosso posicionamento diante de uma realidade tão desigual entre homens e mulheres.

Nos sentimos conectados com o debate, podendo olhar para as reações de quem se ajeitava na

cadeira, olhava para cima como sinal se inquietação e para os que contavam suas experiências de

forma emocionada, por vezes com a voz embargada. Com certeza esta iniciativa contribuiu muito

para os participantes (alunos e professores) repensarem e praticarem novas ações com o intuito de 

MESA REDONDA: “A TRAJETÓRIA DAS MULHERES
NAS GEOCIÊNCIAS” - SEGEO UFES 2019

quebrar diversos tabus com relação a atuação

das alunas de geologia, principalmente nos

trabalhos de campo, e das geólogas no mercado

de trabalho. No momento atual, de muitas

reflexões sobre quais as presenças são

fundamentais, quais não poderiam ser

substituídas por meios virtuais, essa experiência

fica como um grande exemplo. Agradecemos,

em nome de todos os membros da comissão

organizadora do evento, a essas mulheres que

fazem a diferença e a ABMGEO pela luta e por

continuar avançando com esse tema.

Comissão organizadora da SEGEO-2019

INICIATIVA ABMGEO OP
O núcleo ABMGeo OP publicou dois vídeos

muito interessantes na ultima semana! São eles

"Saúde mental na pandemia" com a psicóloga

Eliane Pimenta e "Saúde mental na pandemia"

com a psicóloga Karina Mendicino.

Clique nos links abaixo para conferir!

CONHEÇA: GEOLATINAS
A GeoLatinas é uma Organização que visa o empoderamento de mulheres latinas nas

ciências da terra e planetária. A ABMGeo apareceu em uma reportagem na última

NewsLetter de nuestras hermanas! Para conferir:

Embracing and empowering latinas in earth and planetary science

https://www.instagram.com/p/CAsg9KOptTK/
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https://sway.office.com/oTveG8l04tFDJ1Sa?ref=Link


Geógrafas: Brenda Medeiros, Gisele Barbosa dos Santos, Kelly Azevedo, Lúcia Salgado e Marina

Morenna;

Geólogas: Ana Virgínia A. de Santana, Andréia Rangel, Angela Leal, Aiofe McGrath, Carolina Reis, Dira

Góes, Kátia Leite Mansur, Jailma Oliveira, Lusandra Mesquita, Maria da Glória da Silva, Silvia Lúcia dos

Santos e Simone Cruz, Vanderlúcia Cruz;

Oceanógrafas: Ana Barbosa, Isana Barreto, Juliana Leonel, Tatiane Combi e Vanessa Hatje.

Geofísicas: Michelle Cunha da Graça e Vanessa Oliveira.

E você, quais as geocientistas que te inspiram?

INICIATIVA ABMGEO SALVADOR

A ABMGEO-Salvador fez uma enquete perguntando para suas seguidoras no

instagram quem são as geocientistas que as inspiram e/ou inspiraram. Eis aqui a

lista dos nomes delas das inspiradoras:

Geocientistas que inspiram

GEODEBATES

A FEBRAGEO (Federação Brasileira de Geólogos) promoveu no dia 05/06 uma live sobre os desafios

enfrentados por mulheres na geologia. As convidadas foram a Dra. Simone Cruz, Dra. Joana

Guimarães Luz, Mariana de Araújo Ferreira e Dra. Carolina Gomide.

Geologia e Gênero: Desafios Históricos
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