Empoderamento Feminino e Equidade no Campo Profissional
49º CONGRESSO DE GEOLOGIA ABRIRÁ ESPAÇO
PARA REUNIÃO DE MULHERES GEOCIENTISTAS
Evento acontecerá dia 21 de agosto, no Rio de Janeiro, quando
será criada a Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências
A participação feminina no campo das Geociências tem aumentado nos últimos anos. Antes
uma profissão dominada por homens, a Geologia tem recebido cada vez mais mulheres.
Nas universidades, a disputa pelas vagas nos 36 cursos de Geologia e Engenharia
Geológica existentes no país já é de igual para igual. Com o tema empoderamento feminino
cada vez mais em alta, o 49º Congresso Brasileiro de Geologia abrirá espaço para a

Assembleia Constituinte da Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências. O encontro
acontecerá dia 21 de agosto, das 15h40 às 17h40 na sala Leme, no Centro de Convenções
SulAmérica, no Rio de Janeiro.
A primeira reunião aconteceu há 40 anos. A iniciativa de retomada surgiu recentemente e
foi acolhida pela Comissão Organizadora do Congresso, realizado pela Sociedade
Brasileira de Geologia (SBG). A proposta partiu de um grupo de mulheres provenientes de
todas as regiões do país, pertencentes a diferentes setores (academia e mercado de
trabalho) e representantes de diversos grupos voltados para a questão de gênero (coletivos
feministas, comitês de pró-equidade de gênero e raça).
A pauta principal é a criação de uma Associação Brasileira de Mulheres nas

Geociências, que terá por objetivo a promoção da equidade de gênero no âmbito das
ciências da terra. Além da estruturação da Associação, haverá a aprovação de seu estatuto,
a definição de diretrizes e de projetos iniciais.
O encontro contará com participação de diversos grupos de universidades e órgãos ligados
às Geociências no país, como:
Mulheres Geocientistas - UFMG
Comitê de Pró Equidade de Gênero e Raça - CPRM
Coletivo de mulheres - CPRM Salvador

Coletivo Feminista - Salvador
Mulheres Geocientistas - Manaus
Levante Feminista da Geo - UnB
Coletivo Feminista Geóloga Dinalva - USP
Mulheres de Gaia - UFRGS
A diretoria provisória da associação é composta por Aline Tavares (UFMG), Larissa Lago
(UERJ), Letícia Freitas Guimarães (USP), Lila Costa Queiroz (CPRM-BH), Luciana Felício
(CPRM), Mariana Ferreira (UnB) e Rosaline Figueiredo e Silva (UFMG).
Sobre o 49CBG
O 49º Congresso Brasileiro de Geologia será realizado de 20 a 24 de agosto, no Centro
de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro, e contará com 2.175 trabalhos técnicos e
científicos. São esperados cerca de 4 mil profissionais, pesquisadores, professores,
estudantes e demais interessados nas Geociências, além da comunidade em geral. “Será
uma oportunidade para se discutir as grandes questões em torno do desenvolvimento da
Geologia hoje no país”, afirma Hernani Aquini Fernandes Chaves, presidente do Núcleo
RJ da Sociedade Brasileira de Geologia e da Comissão Organizadora do Congresso.
Grandes temas estarão em pauta, como ‘Petróleo e Gás’, ‘Segurança do Trabalho’, ‘Defesa
das Instituições Públicas de Geologia e da Ciência Brasileira’, ‘Geologia, Mineração e
Recentes Acidentes Ambientais’ e ‘Formação do Geólogo e Mercado de Trabalho’. As
inscrições podem ser feitas até dia 10 de agosto pelo site https://www.49cbg.com.br/. Após
esta data, diretamente no local, durante o evento.

Realização, patrocínio e apoio
O evento é realizado pela Sociedade Brasileira de Geologia (SBG), com organização da
MCI e patrocínio da Petrobras, Shell Brasil, Bratexco, Bruker, Fundação Gorceix,
Malvern Panalytical, IHS Markit, Instituto de Geociências da USP e Geologia BR, e
conta com a parceria com algumas das principais empresas e entidades voltadas para o
desenvolvimento das Geociências e da indústria nacional, como ABGE, Agid, Adimb,
Anepac, ANP, APG-RJ, DRM-RJ, Geo-Rio, Ibram, IG, ITCG, Pré-Sal Petróleo, SBGf,
SBGq, SBP e SBP-RJ; das universidades UFRJ, UFRRJ, UFF, Uerj, Uenf e UniRio,
além do Museu Nacional e Rio Convention & Visitors Bureau. Os apoiadores de mídia
são Anuário do Instituto de Geociências, Brasil Mineral, Portal Conexão Construção,

Conexão Mineral, Notícias de Mineração Brasil, Paleonotícias, REM - Revista
Internacional de Engenharia e Revista Areia e Brita.
Mais informações:
Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) - http://www.sbgeo.org.br/
49º Congresso Brasileiro de Geologia (CBG) - https://www.49cbg.com.br/.
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