
 
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA  
 

UFPA SEDIA GRANDE EVENTO SOBRE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
 

Sugestão de imagens: imagens gerais da feira no Centro de Convenções Benedito Nunes, imagens de rochas e 

minerais que serão apresentados no evento etc. 

Informações 

A partir desta segunda, 23, a Universidade Federal do Pará (UFPA) sedia um evento de grande porte que busca 

promover uma reflexão a respeito do desenvolvimento econômico e social e da ocupação do espaço nos municípios 

amazônicos nos quais há projetos de mineração. O 13º Simpósio de Geologia da Amazônia (13SGA)segue até o dia 26 

de setembro com o objetivo de alertar a sociedade para que a exploração mineral não tenha, simplesmente, como 

produto final, a degradação ambiental e social dos municípios envolvidos. As inscrições ainda podem ser feitas no dia 

22, na secretaria do evento, no espaço São José Liberto, no bairro do Jurunas, e no dia 23, no Centro de Convenções 

Benedito Nunes, na UFPA. 

Programação especial nodia 26 – No último do evento, a programação será aberta para o público em geral. O projeto 

“Despertando Talentos em Geociências” apresenta a Feira de Geociências com o tema “Gerador em Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis”, onde as melhores apresentações serão premiadas com kits de microscópios e notebooks. Durante 

todo esse dia, haverá várias exposições, onde os visitantes poderão aprender sobre rochas, minerais e fósseis da 

Amazônia, além de visitar a sala de vídeo onde poderão conhecer um pouco sobre o campo da Geologia. Haverá 

distribuição de pipoca e algodão doce para todos. 

“É com grande satisfação que apresentamos o projeto Despertando Talentos em Geociências em parceria com várias 

instituições e grupos de pesquisa no país. Assim, podemos estimular o interesse científico na área de Geociências. O 

campo do petróleo tem sido um grande gerador de oportunidades profissionais no Brasil e no mundo”, explica a 

professora Renata Hidalgo, uma das organizadoras da feira. 

Visibilidade - Na UFPA, a Geologia é conduzida pelos cursos de graduação na capital e em Marabá, além do 

Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica (PPGG), que têm se destacado entre os melhores do País. 

Diante disso fortalece a visibilidade da Instituição com uma programação que aguarda cerca de 600 pessoase a 

presença de conferencistas de renome nacional e internacional, como os professores doutores Umberto 

GiusepeCordani (USP), Celso Dal Ré Carneiro (UNICAMP), Michel Gauthier (Universidade de Montreal), Ivan 

Alejandro Petrinovic (Universidade Nacional de Córdoba), Itabaraci Cavalcante (UFC), entre outros. 

13SGA – O eventoapresenta o tema “"Recursos Minerais e Sustentabilidade Territorial na Amazônia" e é uma 

iniciativa da Sociedade Brasileira de Geologia – Núcleo Norte (SBG-NO) em parceria com a UFPA e pretende 

divulgar o conhecimento geocientífico e técnico produzido na Região Amazônica, estimulando discussões acerca da 

exploração e do uso dos recursos minerais e energéticos, pesquisas básicas em Geologia, Geotecnologias, 

Geodiversidade, Organização do território, Formação de recursos humanos e Sustentabilidade na Amazônia. 

Serviço: 

13º Simpósio de Geologia da Amazônia (13SGA) 

Data: de 22 a 26 de setembro de 2013 

Local: Centro de Eventos Benedito Nunes 

Programação do dia 26: http://migre.me/g8HSC 

Saiba mais: 
● Site do 13SGA: http://migre.me/g8HYy 

● Contato: 3276-2526 

● Matéria completa no portal da UFPA: http://migre.me/g6QXL 

Sugestão de entrevistado: 
● Professora Renata Hidalgo, uma das organizadoras da feira. 

Contatos:  

● Coordenadoria de Imprensa e Informação – Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201.8039 / 8272.1100 // E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 
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