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MINICURSO: FUNDAMENTOS DE DIREITO MINERÁRIO

O curso será ministrado por Débora Moreira, Geóloga, Drª
em Geologia Econômica e Aplicada pela UFMG, além de
especialista em Direito Minerário pela Universidade Cândido
Mendes. Atua desde 2008 com gestão estratégica de
direitos minerários e licenciamento ambiental.

Clique aqui para se inscrever.

DEPOIMENTO: CURSO DA SIGESP
"O curso oferecido pela Sigesp (TÉCNICAS DE MAPEAMENTO DE RISCO GEOLÓGICO E
DE ÁREAS SUSCETÍVEIS A ENCHENTES”) foi muito proveitoso. As instrutoras Daiane e

Nathalia foram muito didáticas e solicitas; sempre dispostas a solucionar as dúvidas e a
trocar experiências vividas no dia a dia de trabalho com os alunos. Ambas
demonstraram ter domínio na temática, além de ampla vivência no mapeamento de
risco. Cabe ressaltar que o curso como um todo me pareceu muito organizado e bem
preparado. Recebemos com antecedência tutoriais (mega didáticos) de como instalar os
programas que seriam utilizados no curso, bem como tutoriais em pdf e videos de como
usar os mesmos durante as atividades práticas propostas na aula. Enfim, mesmo que eu
não tenha tido muita experiência com geologia de risco ao longo da minha carreira, foi
muito proveitoso e adorei ter feito o curso. Agradeço, de verdade, à abmgeo e a sigesp
pela oportunidade!"
Renata Hiraga

Clique aqui para assistir.

Clique aqui para se inscrever gratuitamente

ATUALIZAÇÃO: Desde nossa criação em 2018, a diretoria tem se
empenhado para abertura do Cnpj da associação. Após uma
primeira tentativa (2019), os documentos retornaram, e o estatuto foi
adaptado e bastante resumido. Entramos com a nova
documentação durante a pandemia, e recentemente foram
necessárias novas modificações. Estamos confiantes e esperamos um
retorno positivo do cartório dessa vez!

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