1ª Circular
A ampliação das discussões sobre os conceitos de geodiversidade,
geoconservação, geoturismo e afins se faz necessária para fundamentar e estimular
as atividades de caracterização, proteção e divulgação do patrimônio geológico e
mineiro. Existe no mundo todo um movimento, cada vez mais presente, pela
conservação dessa herança, que inclui necessariamente a componente geológica e,
por muitas vezes, elementos da história da mineração, implicando numa ampliação
para outras temáticas, como desenvolvimento tecnológico e economia.
Apesar da alta qualidade técnica e do número, em constante aumento, de
estudos, publicações, atividades geoturísticas, e muitas outras, sobre o rico
patrimônio geológico e mineiro brasileiro, sabemos que estamos apenas
começando a conhecê-lo. O momento é adequado para iniciarmos uma
arregimentação dos profissionais envolvidos em um evento no Brasil
especificamente dedicado ao patrimônio geológico. É desejável dar um alcance
continental a esse movimento, pois a nossa base cultural comum, somada à
semelhança dos muitos desafios enfrentados em prol da divulgação e proteção do
patrimônio geológico, demandam uma crescente integração regional, nacional e
internacional.
Assim, temos o prazer de comunicar aos colegas a realização do I
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PATRIMÔNIO GEOLÓGICO e II CONGRESSO
LATINOAMERICANO E DO CARIBE SOBRE INICIATIVAS EM GEOTURISMO / II
CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE SOBRE INICIATIVAS EN
GEOTURISMO que ocorrerá no Rio de Janeiro, de 14 a 17 de setembro de 2011.
Nele estarão presentes, como palestrantes e como participantes, colegas de
diversos países da comunidade internacional de origem latina, para alguns dias de
intercâmbio de experiências, conhecimento mútuo e busca dos melhores caminhos
para as respectivas realidades nacionais.
-Data: 14 a 17/09 de 2011
- Local: UFRJ – Rio de Janeiro - Campus Ilha do Fundão da Universidade Federal do
Rio de Janeiro

- Temáticas:





Geodiversidade e Patrimônio Geológico
Geoturismo
Geoparques
Popularização da Ciência da Terra

Comissão Organizadora:
1 - Presidente: Ismar Carvalho 2 - Aline Rocha de Souza F. Castro
3 - Kátia Leite Mansur
4 - Marcos Antonio Leite do Nascimento
5 - Maria Antonieta da Conceição Rodrigues
6 - Marjorie Cseko Nolasco
7 - Patrícia Danza Greco
8 - Úrsula Ruchkys de Azevedo
9 - Virginio Mantesso Neto
10 - Vitor Nascimento
Trabalhos: Os trabalhos completos apresentados no evento serão publicados no
Anuário do IGEO-UFRJ.
Formato do evento: mesas-redondas, palestras, sessão pôster e excursão

Dia 14/09 – 4ª. feira – Abertura
Mesa de autoridades, apoiadores e representante dos visitantes estrangeiros
Conferência Magna - Geoconservação

Dia 15/09 – 5ª. feira
Mesa 1 – Geodiversidade, Patrimônio Geológico-Mineiro e Geoconservação
no Brasil, América Latina e Caribe
Horário: de 8h30 às 11:30h, intervalo para café das 9:50h às 10h20.
Por que e pra quem? Como está sendo feito?
Motivação: pelo planeta, pela vida e para gerar riqueza e bem estar.
Geodiversidade: o resgate de uma visão holística.
Questão geopolítica mundial: há necessidade de um novo olhar sobre a Terra?

Palestra 1: Patrimônio Geológico-Mineiro – 11h30 às 12h
Mesa 2 – Geoturismo no Brasil, América Latina e Caribe

Horário: de 13h30 às 16h30, intervalo para café das 14h50 às 15h20.
A construção de um novo formato de turismo?
Como fazer e como diferenciá-lo dos demais tipos de turismo?
Dificuldades e êxitos.
O desafio da transdisciplinaridade.
Cultura: visões e contradições.

Palestra 2: Geoturismo - de 16h30 às 17h
17 às 18:30h - Sessão Pôster (os pôsteres ficarão expostos durante todo o
evento)

Dia 16/09 – 6ª. feira
Mesa 3 – Geoparques
Horário: de 8h30 às 11:30h, intervalo para café das 9:50h às 10h20.
Conservação, Educação, Turismo e Economia
Situação atual no Brasil, América Latina e Caribe
Articulando estratégias para construção de uma Rede Latinoamericana

Palestra 3: Geoparques - 11h30 às 12h
12h às 13:30h – Almoço
Mesa 4 – Divulgação do Patrimônio Geológico-Mineiro, Litotecas, Museus e
Centros de Ciências
Horário: de 13h30 às 16h30, intervalo para café das 14h50 às 15h20.
O desafio da comunicação em ciências.
Formas de comunicação- dificuldades e êxitos.
Coleções e Litotecas
O futuro.

Palestra 4: Popularização da Ciência - de 16h30 às 17h
Encerramento - Duração 1h-: discussão e aprovação da “Carta sobre o Patrimônio
Geológico-Mineiro, pela Terra e pela Vida”.

Dia 17/09 – Sábado
Excursão: Caminhos de Darwin (Rio de Janeiro e Niterói)
a)
b)
c)
d)

Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Paço Imperial
Baía de Guanabara
Caminho Niemeyer - entendendo a geologia da baía de Guanabara e as lagunas
e sítios arqueológicos
e) Caminho Darwin no Parque Estadual da Serra da Tiririca

f) Confraternização no Quilombo do Grotão, com feijoada, capoeira e samba de
raiz.
Promoção: Sociedade Brasileira de Geologia – Núcleo RJ
Realização: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Apoio:
Casa da Ciência da UFRJ
Conselho Estadual de Monumentos Geológicos de São Paulo
DRM-RJ – Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro
Museu da Geodiversidade – UFRJ
UEFS – Universidade Estadual de Feira de Santana
UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro
UFF – Universidade Federal Fluminense
UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais
UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Datas Importantes:
1ª Circular – 10 de abril de 2011
Data final para envio de Resumos – 15 de junho de 2011
Data para envio de aceite dos trabalhos – 01 de agosto de 2011
Data final para envio dos artigos completos a serem submetidos ao Anuário do
Instituto de Geociências da UFRJ – 30 de agosto de 2011
Resumos:
Os resumos deverão ter no máximo 500 palavras, incluindo título e autores. Não
deve conter referências bibliográficas.
ATENÇÃO:
É importante esclarecermos que as edições do Simpósio Brasileiro de Patrimônio
Geológico serão realizadas nos anos ímpares, para dar fluxo ao grande número de
novos trabalhos que vêm sendo produzidos, e que nos anos pares continuaremos
contando com a programação já tradicional do nosso Simpósio Temático nos
Congressos Brasileiros de Geologia, que representam o apoio da SBG e que foram
não apenas o berço, mas também um dos fatores que mais alavancaram o
desenvolvimento dessa nova vertente das Geociências no Brasil.
Secretaria:
Meta Marketing e Eventos
Av. Nilo Peçanha 50 Grupo 1610
20020-906 - Rio de Janeiro - RJ
Tel. (21) 2220-2097
Fax. (21) 2220-2305

e-mail: geometa@wb.com.br
Aguarde: Em breve divulgaremos nossa página na Internet
____________________________________________________________
Crédito das fotos do Morro do Corcovado e Cristo Redentor(da esquerda para a direita): b) foto:
http://www.flickr.com/photos/carreon/462069182/sizes/l/in/photostream/ c) e d) Amanda
Menezes

