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APRESENTAÇÃO
O II Simpósio sobre Vulcanismo e Ambientes 

Associados (II SVAA) pretende dar continuidade ao 

esforço iniciado com a realização do primeiro simpósio 

em junho de 1999 em Gramado, Rio Grande do Sul, no 

sentido de estimular o desenvolvimento deste domínio do 

conhecimento. Com este objetivo, o simpósio pretende 

reunir as crescentes contribuições científicas sobre esta 

temática em nosso País, procurando também agregar as 

experiências de outros países da América Latina, muitos 

deles com grande tradição de pesquisa nesta área. 

A oportunidade de trazer este evento para a 

Amazônia permitirá que seja avaliado o estado da arte de 

diversos temas relacionados a ambientes vulcânicos que 

despertam grande interesse, não só local, mas nacional e 

internacional, tanto em termos científicos, quanto 

econômicos. Ressalta-se neste aspecto a grande riqueza 

mineral da região Amazônica e a comprovada ligação 

genética de muitos de seus depósitos com ambientes 

vulcânicos. Como o evento possui uma dimensão 

nacional, é fundamental a participação no mesmo dos 

colegas de diferentes regiões do País atuantes em 

temáticas relacionadas com vulcanismo, para que se possa 

ter uma visão consistente do que vem sendo feito em nosso 

país em termos de pesquisa nesta área. Além disso, este 

simpósio será abrilhantado por conferencistas e 

palestrantes nacionais e internacionais, cujos nomes e 

temas serão divulgados futuramente.

Em função do exposto, gostaríamos de convidar 

todos os colegas para que participem ativamente  do II 

Simpósio sobre Vulcanismo e Ambientes Associados    

(II SVVA), de preferência trazendo suas contribuições 

científicas. Terão, ao mesmo tempo, a oportunidade de 

conhecer ou de retomar contato com Belém, uma das 

cidades mais representativas da Amazônia, marcada 

historicamente pela influência da colonização portuguesa 

e, atualmente, em processo de valorização de seus espaços 

culturais e arquitetônicos. 

INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES
A língua oficial do Simpósio será o Português, 

porém os resumos poderão ser submetidos para 
publicação em Português ou Inglês. Os resumos deverão 
ocupar o espaço de uma página, em área máxima de 16 x 
24 cm. Não deverão conter tabelas ou figuras. A fonte a ser 
utilizada é Times New Roman 12, espaço simples, texto 
alinhado à esquerda. O título deverá ser em negrito e 
centrado, sendo seguido dos nomes completos dos 
autores, suas instituições e endereço eletrônico do 
primeiro autor ou de um dos co-autores indicado para 
contato. Uma linha em branco em espaço simples deve 
separar título e autores do texto. Os resumos deverão ser 
enviados para a secretaria do evento via correio (em 
disquete acompanhado por três cópias em papel), de 
preferência com comprovante do pagamento da taxa de 
inscrição de um dos autores. A data limite de 
recebimento dos resumos é 31 de julho de 2002 (data de 
postagem). Cada inscrito poderá submeter como autor 
principal e apresentar no máximo dois trabalhos. Caberá à 
Comissão Organizadora e aos coordenadores dos temas 
principais a aceitação final dos trabalhos e a seleção 
daqueles que poderão fazer parte de eventuais volumes de 
trabalhos completos (pós-simpósio). Os autores devem 
indicar se estão submetendo o trabalho para um dos temas 
principais ou para as sessões técnicas, bem como sua 
opção preferencial por apresentação oral ou em painéis. 
Poderá, entretanto, tal sugestão ser acatada ou não, a 
critério da Comissão Organizadora.

TAXAS DE INSCRIÇÃO
Sócios da SBG quites*                                 R$   80,00
Não sócios da SBG ou sócios não quites     R$  100,00
Estudantes de graduação/pós-graduação*    R$   30,00
* Fornecer comprovante de pagamento da anuidade de 

2002 da SBG ou atestado de matrícula em curso de 
graduação ou pós-graduação.

PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES:
Deverá ser efetuado através de depósito bancário, em 
conta corrente (enviar cópia do recibo bancário):

II SVAA
Banco do Brasil
Agência 3702-8
C/C 98.894-4

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR

A Comissão Organizadora e o Comitê Científico 
do evento têm a intenção de estruturar o simpósio 
envolvendo basicamente três atividades: (1) Conferências 
convidadas, de pesquisadores do exterior ou do País; (2) 
palestras orais sobre os temas centrais selecionados ou, 
eventualmente, em sessões temáticas; e (3) painéis sobre 
os diferentes temas. Deverão ser organizadas, ainda, uma 
ou mais excursões e diversas visitas técnicas. 

Considerando que o II Simpósio será realizado na 
Amazônia, foram selecionados cinco temas principais que 
deverão ser abordados em maior profundidade durante o 
evento. São eles: Vulcanismos do tipo Uatumã e 
mineralizações associadas; Seqüências vulcânicas 
máfico-ultramáficas e mineralizações associadas; 
Magmatismo associado com bacias fanerozóicas e sua 
influência nos depósitos minerais e petrolíferos; 
Associações alcalinas, lamprofíricas e kimberlíticas e 
minérios associados;  Estruturas e texturas de rochas 
vulcânicas. A intenção é reunir em torno de cada tema as 
discussões referentes aos aspectos teóricos e aplicados, 
procurando integrá-las. Cada tema principal será 
coordenado por um grupo de pesquisadores dedicados às 
suas respectivas temáticas. 

A escolha destes cinco temas não é, em absoluto, 
restritiva. Quaisquer outros temas vinculados com 
vulcanismo e ambientes associados são perfeitamente 
adequados ao espírito do simpósio e devem ser 
submetidos sem hesitação. Os trabalhos que não se 
enquadrem nos cinco temas principais serão organizados e 
distribuídos em sessões temáticas a serem definidas 
futuramente, podendo igualmente serem apresentados sob 
forma oral ou em painéis, dependendo do espaço 
disponível para a sessão e da avaliação da Comissão 
Organizadora.

 A Comissão Organizadora e os coordenadores 
dos temas principais deverão avaliar a possibilidade de 
edição de publicações pós-simpósio, reunindo artigos 
desenvolvidos a partir de resumos apresentados durante o 
mesmo.


	Page 1
	Page 2

