
Domingo, Março 15, 2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Relativo ao ano 2019

Núcleo Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho - Principais Pontos
- Como ponto central da Gestão 2017-2018, trabalhar para a organização do 
XVII Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos e XI Simpósio Sul-Brasileiro de Geologia. 
- Continuar a apoiar as iniciativas dos estudantes de graduação e pós-graduação para organização das 
Semanas Acadêmicas de Geologia nos estados do RS e SC, visando ampliar a sua interação com a 
SBG. 
- Incentivo a a�liação de novos sócios. 
- Divulgar para os associados a importância de manter a anuidade em dia.

Principais Realizações - Organização/Promoção/Realização de eventos técnico-cientí�cos 
- Realização do XVII Simpósio Nacional de Estudos tectônicos, XI International Symposium on 
Tectônics e XI Simpósio Sul-Brasileiro de Geologia, entre os dias 26 e 29 de Maio de 2019, na cidade 
de Bento Gonçalves, RS (https://snet-ssbg-2019.com.br/). 
 

Principais Realizações - Apoio à organização de eventos técnico-cientí�cos
- Apoio à XXXII SEGEO - Semana de Estudos Geológicos da UFRGS, tendo a SBG-RS/SC contribuído 
com R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de patrocínio; 
 
- Apoio à VII SEGESC - Semana de Estudos Geológicos da UFSC, tendo a SBG-RS/SC contribuído com 
R$ 1000,00 (um mil reais), a título de patrocínio; 
 
- Apoio à III SAPIGEO - Semana Acadêmica dos Pós-Graduandos do Instituto de Geociências da UFRGS, 
tendo a SBG-RS/SC contribuído com R$ 1000,00 (um mil reais), a título de patrocínio; 
 
- Apoio às comemorações dos 10 anos do Curso de Geologia da UFSC, tendo a SBG-RS/SC contribuído 
com R$ 1000,00 (um mil reais), a título de patrocínio;

Principais Realizações - Lançamento de Livros, periódicos e outras publicações
Não houve lançamento de publicações no exercício.

Principais Realizações - Realização de minicursos e o�cinas
Não houve a realização de minicursos e o�cinas no exercício

Ações Políticas e do Setor
As ações políticas e do setor tiveram como foco principal a organização dos eventos XVII Simpósio 
Nacional de Estudos Tectônicos e XI Simpósio Sul-Brasileiro de Geologia. 

Data de preenchimento Sunday, March 15, 2020
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https://snet-ssbg-2019.com.br/


Certi�cação Certi�co que todas as informações acima são
verdadeiras e corretas

Estou ciente que, após aprovação na 
Assembléia Geral da Sociedade estas 
informações serão publicadas no site 
da SBG 

Sim

Responsável pelo preenchimento  Andréa Jelinek

Função Diretor(a) Presidente

E-mail andrea.jelinek@ufrgs.br
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