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Caras(os) Colegas da FEBRAGEO, 

 

Ontem, dia 08/03/2017, conforme já havia informado em comunicado anterior, foi 

realizado em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná (UFPR), uma reunião conjunta da 

FEBRAGEO com a Assembleia Geral da Associação Profissional dos Geólogos do Paraná - 

AGEPAR, nas quais foram discutidos vários assuntos, dentre eles: 

• situação do Serviço Geológico do Paraná – MINEROPAR, com a explanação do Diretor 

técnico da MINEROPAR geólogo Fabio Ortigara; 

• propostas da diretoria da FEBRAGEO para o ano de 2018; 

• criação de novos sindicatos, especialmente a retomada do Singeo-Sul. 

• questões sobre atribuições profissionais e currículos das universidades, principalmente a 

importância de se estabelecer a relação entre competências profissionais e 

disciplina/conteúdo de forma bem clara nos projetos pedagógicos; 

• eleição dos delegados da AGEPAR para participarem do conselho de representantes no 

dia 01/04/17 em São Paulo; 

• outros assuntos específicos da AGEPAR. 

Gostaria de manifestar minha satisfação de participar da assembleia da AGEPAR, onde 

presenciei um grupo de profissionais sérios, preocupados e dedicados com a Geologia e o Brasil, 

um grupo de amigas(os) com muita força de vontade para fazer as coisas acontecerem. Parabéns 

AGEPAR, conte conosco para os desafios que temos pela frente. Em anexo são apresentadas 

algumas fotos da Assembleia. 

 

Grato pela atenção, cordialmente 

 

Prof. Dr. Fábio Augusto Gomes Vieira Reis 

Presidente da FEBRAGEO 
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