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08h00 às 12h30

MC23
THERMOCALC short 

course: como desvendar 
as histórias de P-T-t de 

suas amostras

MC4
Drones para 

mapeamento 
geológico de detalhe

MC22
Aplicação da 

geoquímica orgânica 
na indústria do 

petróleo

MC3
A mineração e os 

desafios do 
gerenciamento de 

áreas contaminadas

MC8
Geoparques: critérios para 

avaliação e exemplos

MC20
Rochas vulcânicas: 

produtos e processos

MC19
Petrofisica aplicada ao 

setor mineral 

MC15
Minerais estratégicos 

aplicados à alta 
tecnologia

MC21
Sistemas Petrolíferos

MC1
Antropoceno no 

ensino de ciências da 
natureza para a 
educação básica

MC14
Uso da microtetcônica 

na relação 
deformação x 
metamorfismo

MC13
Microssonda 

eletrônica: 
fundamentos e 

aplicações em geologia

MC17
Elo perdido: o resgate 

do planeta terra na 
educação básica

MC7
Geologia Médica: 

somos o que 
comemos, bebemos e 

respiramos

MC18
Paleoclimatologia: do 
registro geológico às 

atuais mudanças 
climáticas

MC2
Leitura e aplicação de 

instrumentos voltados à 
prevenção de desastres 

naturais

MC11
A geologia forense 

como ferramenta de 
elucidação de crimes

12h30 às 14h30

14h30 às 18h00

MC3
A mineração e os 

desafios do 
gerenciamento de 

áreas contaminadas

MC8
Geoparques: critérios para 

avaliação e exemplos

MC20
Rochas vulcânicas: 

produtos e processos

MC19
Petrofisica aplicada ao 

setor mineral 

MC15
Minerais estratégicos 

aplicados à alta 
tecnologia

MC21
Sistemas Petrolíferos

MC11
A geologia forense 

como ferramenta de 
elucidação de crimes

18h00 às 19h00
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08h00 às 13h30

MC23
THERMOCALC short 

course: como desvendar 
as histórias de P-T-t de 

suas amostras

MC10
Introdução ao 

Machine Learning 
para novos 

geocientistas

MC22
Aplicação da 

geoquímica orgânica 
na indústria do 

petróleo

MC16
Modelagem geológica 

de reservatórios 
petrolíferos

MC12
Investigação do fluxo de água 

subterrânea em barragens 
utilizando a tecnologia dos 

traçadores ambientais e 
intencionais e as 

geotecnologias auxiliares

MC9
Geomecânica 

Essencial: conceitos e 
prática

MC4
Drones para 

mapeamento 
geológico de detalhe

MC5
Fontes primárias do 

diamante

MC6
Faça você mesmo: 
microscópio para 

imagens 3D de fósseis 
pequenos

MC1
Antropoceno no 

ensino de ciências da 
natureza para a 
educação básica

MC14
Uso da microtetcônica 

na relação 
deformação x 
metamorfismo

MC13
Microssonda 

eletrônica: 
fundamentos e 

aplicações em geologia

MC17
Elo perdido: o resgate 

do planeta terra na 
educação básica

MC7
Geologia Médica: 

somos o que 
comemos, bebemos e 

respiramos

MC18
Paleoclimatologia: do 
registro geológico às 

atuais mudanças 
climáticas

MC2
Leitura e aplicação de 

instrumentos voltados à 
prevenção de desastres 

naturais

13h30 às 14h30

14h30 às 17h00

MC23
THERMOCALC short 

course: como desvendar 
as histórias de P-T-t de 

suas amostras

MC10
Introdução ao 

Machine Learning 
para novos 

geocientistas

MC16
Modelagem geológica 

de reservatórios 
petrolíferos

MC12
Investigação do fluxo de água 

subterrânea em barragens 
utilizando a tecnologia dos 

traçadores ambientais e 
intencionais e as 

geotecnologias auxiliares

MC9
Geomecânica 

Essencial: conceitos e 
prática

MC4
Drones para 

mapeamento 
geológico de detalhe

MC5
Fontes primárias do 

diamante

MC6
Faça você mesmo: 
microscópio para 

imagens 3D de fósseis 
pequenos

MC14
Uso da microtetcônica 

na relação 
deformação x 
metamorfismo

MC17
Elo perdido: o resgate 

do planeta terra na 
educação básica

MC7
Geologia Médica: 

somos o que 
comemos, bebemos e 

respiramos

MC18
Paleoclimatologia: do 
registro geológico às 

atuais mudanças 
climáticas
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INTERVALO ALMOÇO

MC23
THERMOCALC short 

course: como desvendar 
as histórias de P-T-t de 

suas amostras

MC4
Drones para 

mapeamento 
geológico de detalhe

MC22
Aplicação da 

geoquímica orgânica 
na indústria do 

petróleo

MC1
Antropoceno no 

ensino de ciências da 
natureza para a 
educação básica

MC14
Uso da microtetcônica 

na relação 
deformação x 
metamorfismo

MINICURSOS

INTERVALO ALMOÇO

MC13
Microssonda 

eletrônica: 
fundamentos e 

aplicações em geologia

MC17
Elo perdido: o resgate 

do planeta terra na 
educação básica

MC7
Geologia Médica: 

somos o que 
comemos, bebemos e 

respiramos

MC18
Paleoclimatologia: do 
registro geológico às 

atuais mudanças 
climáticas

MC2
Leitura e aplicação de 

instrumentos voltados à 
prevenção de desastres 

naturais

11 de Outubro de 2020


