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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 

folderes); 

c) Trabalhar em beneficio 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 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 oficial 

das informações dos sítios eletrônicos do Programa Mundial de 

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

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/


 

 

sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/) e 

da Rede Global de Geoparques (http://www.globalgeopark.org/). 

c) Divulgação da Comissão 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 

reuniões nos diversos territórios dos geoparques. 

3. Produtos 

a) Sítio eletrônico da Comissão de Geoparques com orientação técnica e 

divulgação científica sobre geoparques; 

b) Tradução oficial das informações dos sítios eletrônicos do Programa 

Mundial de Geoparques da UNESCO e da Rede Global de Geoparques. 

 

4. Cronograma 

 

Atividades 1º Semestre 

 Disponibilização de email e sítio eletrônico; 

 Reuniões virtuais com membros da Comissão; 

 Reunião presencial da Comissão aberta ao público no 49º CGB – Rio de 

Janeiro; 

 Participação na 1ª Assembleia da Associação Geoparque Serra do 

Sincorá; 

 Participação no 1º Fórum Sul-Brasileiro de Geoparques; 

 Solicitação de participação no grupo que discute a criação do Comitê 

Brasileiro de Geoparque. 

 

Atividades 2º Semestre 

 Reuniões virtuais com membros da Comissão; 

 Participação em eventos sobre a temática; 

 Envio de cartas às instituições comunicando a existência da Comissão; 

 Solicitação de participação no Comitê Brasileiro de Geoparque; 

 Alimentação do sítio eletrônico com notícias sobre a temática. 

http://www.globalgeopark.org/


 

 

Atividades 3º e 4º Semestres 

 Reuniões virtuais com membros da Comissão; 

 Reunião presencial no V Simpósio Brasileiro do Patrimônio Geológico 

 Participação em eventos sobre a temática; 

 Preparação de material didático para divulgação no sítio eletrônico da 

Comissão; 

 Participação efetiva no Comitê Brasileiro de Geoparques. 

 

 

5. Orçamento e fontes de financiamento 
 

No momento, não há fontes de financiamento. Contamos, apenas, com o apoio 

da própria Sociedade Brasileira de Geologia. 
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