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Participe! Será um momento importante a ser aproveitado, antes do início das 

aulas, para conhecer seus colegas e saber mais sobre o curso e a USP. 

 

  



GEOLOGIA DA USP. 

Apesar da extrema dificuldade do momento que vivemos, é uma alegria imensa recebê-

los na USP e no Instituto de Geociências. 

Você foi um vestibulando em período de pandemia. Enfrentou os estudos à distância, e 

se saiu vitorioso: foi aprovado no vestibular! Parabéns! 

Temos agora novos desafios, contudo, o momento é para relaxar a aproveitar seu ingresso 

na Universidade de São Paulo, por meio da “Semana de Recepção aos Novos Alunos”, que 

ocorrerá de modo virtual, entre os dias 10 e 15 de abril/2021. 

Os veteranos têm estado, há semanas, preparando uma excelente recepção, para que se 

conheçam e tenham ideia de como serão os próximos anos. Por isso, é muito importante sua 

participação! 

A profissão que escolheram para seguir tem inúmeras peculiaridades, que rapidamente 

irão perceber. O curso integral implica em muito tempo no Instituto de Geociências, a “Geo”, 

como costumamos chamar. Terão inúmeras viagens de campo (que durante todo o curso, 

totalizam mais de cem), e aulas práticas nos laboratórios da Geo, além de que poderão explorar 

cavernas (com o GGEO – Grupo de Espeleologia da Geo), participar de atividades esportivas 

(com a Atlética), e muitas festas. Mas também terão bastante trabalho e muito estudo. Não é à 

toa que dizemos que o melhor período de nossas vidas é o que passamos na universidade. 

Mas esperamos e estamos na torcida para o cessar da pandemia, vacinação a todos, para 

então, podermos retornar às nossas atividades habituais, rever e estar no convívio daqueles que 

amamos, além de podermos retornar às atividades em nossa querida Geo. 

Até lá, contamos com sua participação neste momento de recepção planejado com 

bastante afinco. Esperamos que essa Semana de Recepção seja marcante em sua vida, e que 

receba as informações necessárias para o curso e sua futura vida profissional. Para isso, 

convidamos profissionais das Geociências que atuam em diferentes áreas, para que apresentem 

suas experiências e portanto, você possa ter  uma ideia mais assertiva de onde e como poderá 

atuar e trabalhar, como futur@ geólog@. 

Importante: nossas atividades começam já no sábado (10 de abril), ocasião em que 

convidamos  a você e seus familiares para um encontro virtual às 9h00 (o link da reunião será 

divulgado oportunamente). 

Vejam a programação completa neste informativo.  

 

Sejam extremamente bem-vindos. 

Comissão Organizadora da Semana de Recepção aos Novos Alunes da Geologia! 

  



SÁBADO (10 de abril/2021) 

9h00 – Recepção Virtual aos novos alunes e seus familiares 

É costume do IGc receber os ingressantes e seus familiares, dos cursos de Geologia e Licenciatura 

em Geociências e Educação Ambiental (LiGEA), no sábado, para um café da manhã no Museu de 

Geociências. Essa reunião, entretanto, será substituída por uma atividade virtual, com ambos os 

cursos. É uma apresentação voltada aos novos Alunes e seus familiares, na qual serão 

transmitidas importantes informações de ambos os cursos, além da apresentação de alguns 

alguns professores, funcionários e membros da diretoria e comissões internadas do Instituto de 

Geociências (IGc). 

 

10h15min – 11h 

Apresentação do Grupo AcolheGeo (com Rosana Oba). 

 

Local: Toda o evento será transmitido por canal do IGc no Youtube. 

 

SEGUNDA-FEIRA (12 de abril/2021) 

9h00 – 9h30min: Boas-vindas do Diretor, da Comissão de Graduação (CG) e coordenação do  

Curso de Geologia (COC – Geologia). 

9h40min – 11h00: Aula Inaugural "Geologia de outros mundos: O Universo e além", referente às 

pesquisas geológicas em outros planetas e as recentes investigações de Marte, pelo geólogo e 

Prof. Dr. Álvaro Penteado Crosta (IG, UNICAMP), convidado especial da NASA para acompanhar 

as primeiras missões a Marte. 

11h10min – 11h40min: Dinâmica de apresentação dos novos alunos. 

 

Local: Toda o evento será transmitido por canal do IGc no Youtube, exceto a Dinâmica, que 

ocorrerá no Google Meet. 

 

TERÇA-FEIRA (13 de abril/2021) 

08h00 – 10h00: Apresentação do curso e do Instituto de Geociências. Áreas de atuação 

profissional. 

10h10min – 11h00: História do IGc e fala do CEPEGE (Centro Acadêmico do Instituto de 

Geociências) e representações discentes. 

 

Local: Google Meet. 

 



QUARTA-FEIRA (14 DE ABRIL/2021) 

9h00 – 10h00: Conhecendo o instituto de Geociências (IGc-USP). 

10h00 – 11h00: Experiências “veteranos”. 

 

Local: Google Meet. 

 

QUINTA-FEIRA (15 DE ABRIL/2021) 

9h00 – 9h20min: Apresentação dos grupos estudantis e Atividades dos coletivos (Parte I). 

9h30min – 10h: Apresentação dos grupos estudantis e Atividades dos coletivos (Parte II). 

10h:15min – 11h00: Sua vida na USP: tudo que precisa saber bolsas, benefícios, moradia, 

permanência, assistência médica e odontológica. 

 

Local: Google Meet. 

 

 

 

 

 

 

“A USP está em todos, a USP está em você!.” 
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