Comissão de Geoparques
Sociedade Brasileira de Geologia

Plano de Trabalho – biênio 2020-2022
1. Objetivos
a) Despertar e conduzir debates e reflexões sobre o tema “Geoparques”
dentro da Sociedade Brasileira de Geologia;
b) Compartilhar conhecimentos sobre o contexto e a atuação dos
geoparques junto à sociedade brasileira, instituições governamentais e
entidades de interesse comum com este tema pela publicação em seus
mais diversos meios (livros, artigos, cartilhas, sítios eletrônicos e/ou
folhetos);
c) Trabalhar em benefício da divulgação e implantação de geoparques no
Brasil;
d) Integrar

os

representantes

das

diversas

propostas/projetos

de

geoparques no Brasil; e
e) Propor o apoio institucional aos projetos de implantação de geoparques
em território nacional.
2. Atividades e metas
a) Contribuição para a implantação de geoparques no Brasil.
Meta: Integrar formalmente o Comitê Brasileiro de Geoparques.
b) Auxílio técnico na elaboração de propostas de geoparques obedecendo
a critérios administrativos e científicos exigidos pela UNESCO.
Meta:

Preparação

de

material

didático,

impresso

ou

disponibilizado no sítio eletrônico da Comissão; tradução livre do
formulário de candidatura à geoparque aspirante do Programa
Mundial de Geoparques da UNESCO

c) Divulgação da Comissão de Geoparques e suas atividades junto aos
Núcleos da SBG e fóruns especializados.
Meta:

Participação

em

eventos

regionais,

nacionais

e

internacionais que discutam a temática, realização de reuniões
nos Congressos Brasileiros de Geologia; participação em
atividades oficiais nos diversos territórios dos geoparques.
3. Produtos
a) Alimentação de conteúdo do sítio eletrônico da Comissão de
Geoparques com orientação técnica e divulgação científica sobre
geoparques;
b) Resumos publicados em anais de eventos científicos
c) Tradução das informações dos sítios eletrônicos do Programa Mundial
de Geoparques da UNESCO e da Rede Global de Geoparques.

4. Cronograma
Atividades 1º ano - 21/4/20 a 20/4/2021
 Participação nas reuniões semestrais do Conselho Diretor da SBG
 Reuniões virtuais com os membros da Comissão;
 Em parceria com a Secretaria da SBG, alimentação do sítio eletrônico
com notícias e referências de publicações sobre a temática.
 Tradução livre do formulário “Application dossier for UNESCO Global
Geoparks”

localizado

em

(http://www.unesco.org/new/en/natural-

sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/)
 Participação no 50º Congresso Brasileiro de Geologia com apresentação
oral de resumo
 Reunião presencial da Comissão aberta ao público no 50º CGB –
Brasília
Atividades 2º ano - 21/4/21 a 20/4/2022

 Reuniões virtuais com membros da Comissão;
 Participação nas reuniões semestrais do Conselho Diretor da SBG
 Participação no VI Simpósio Brasileiro do Patrimônio Geológico, em São
Paulo, com apresentação de trabalho oral
 Reunião presencial da Comissão durante o VI Simpósio Brasileiro do
Patrimônio Geológico
 Participação em eventos sobre a temática

nos territórios dos

geoparques;
 Preparação de material didático para divulgação no sítio eletrônico da
Comissão ou publicação pela SBG

5. Orçamento e fontes de financiamento

Fonte de
financiamento
Dirigente CG
(até dezembro
2020)

Item

Valor

Plataforma
Zoom

US$14,99
+IOF/mês

Hospedagem
do site

R$50,00/ano

SBG-sede

Email

dentro da cota
mensal da SBG
sede

SBG-sede

R$ 450,00

Comissão
Organizadora
50CBG

Inscrição no
50CBG
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