
Cidade Universitária da UFRJ, Rio de Janeiro, segunda-feira, 18 de março de 2019 
 
 

À Comunidade do IGEO, 
 
Dirigimo-nos a todos vocês para nos colocar à disposição para contribuir na 

condução do IGEO pelos próximos quatro anos. É uma grande responsabilidade e 
uma grande tarefa, mas estamos firmemente imbuídos do espírito de PARTICIPAÇÃO 
na construção de um Instituto com missão, visão e valores claros e 
progressistas. 

GUERRA é a experiência acadêmica (Professor Titular e Pesquisador 1A CNPq) 
e BORGHI, a experiência administrativa (tanto na direção do IGEO quanto no 
Programa de Pós-graduação em Geologia) e a relação com o meio profissional; e, 
ambos, a experiência em pesquisa e na formação e qualificação de várias centenas 
de jovens profissionais, como podem verificar em nossos currículos. 

São muitas as necessidades, são poucos os recursos, o que demanda, de 
qualquer Direção, muita criatividade e ação, com transparência e participação de 
atores engajados: (i) a Congregação, a administração e demais servidores do IGEO; 
(ii) os departamentos (Graduação) e os programas de Pós-graduação, com seu corpo 
social; (iii) os grupos ativos de pesquisa; e (iv) as agremiações de alunos (DA/CAs, 
Atlética, Empresa Júnior e capítulos estudantis) – estes serão a chave da nossa 
gestão!  

Apontamos como linhas mestras de nossa proposta, a ser apresentada à 
Comunidade do IGEO nesta quarta-feira, dia 20 de março, o Planejamento & Gestão 
e a Segurança, Meio Ambiente & Saúde. Destacamos, na Graduação, o apoio à 
criatividade, à inovação e ao empreendedorismo; na Pós-graduação, o apoio à 
internacionalização; na Pesquisa, a nossa aproximação  com a Sociedade e 
Empresas; na Extensão, o apoio ao Museu da Geodiversidade, à Casa da Pedra, à 
Estação Conexão para o Futuro e ao Anuário do Instituto de Geociências; na 
Integração Institucional, apoiar ações inter- e multidisciplinares dentro e fora do 
IGEO e, em especial, uma ação integrada dos três departamentos para ações de 
difusão e divulgação das geociências, o Observatório da Terra. 

Serão esses nossos compromissos de valorizar o Conhecimento, o Homem e 
o seu Espaço. Esperamos poder contar com seu voto de confiança,  
 
Abraços geocientíficos, 
 
Diretor Antônio Guerra – Depto de Geografia 
Substituto Leonardo Borghi – Depto de Geologia 
Chapa PARTICIPAÇÃO  


