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SEGCast e a importância de iniciativas dos Capítulos Estudantis SEG brasileiros
Um capítulo estudantil pode ser deﬁnido como
um grupo de estudantes, que se interessam por
determinada área de conhecimento e que juntos
organizam e promovem atividades relacionadas a
essa área. Dentro das geociências, na geologia
econômica, o Brasil conta com mais de uma dúzia de
capítulos estudantis (ou student chapters) espalhados
por todo o país, exceto na região norte.
Os capítulos estudantis relacionados a geologia
econômica são aﬁliados e chancelados pela SEG
(Society of Economic Geologists), uma sociedade
internacional com mais de um século de existência
composta por milhares de proﬁssionais, da indústria e
da academia, e de estudantes de todo o mundo. Essa
aﬁliação permite oportunidades de colaboração entre
os capítulos e a SEG na organização e realização de
viagens de campo e de eventos, por exemplo.
No entanto, há uma variedade de atividades
que os capítulos estudantis desenvolvem de forma
independente ou conjunta com outros capítulos. Em
tempos desaﬁadores como os atuais, em que estamos
há mais de 15 meses em meio à pandemia e as
atividades acadêmicas estão ocorrendo somente
virtualmente, palestras e minicursos representam as
principais atividades realizadas.
Nesse contexto, eventos foram cancelados ou
estão ocorrendo também de forma on-line, incluindo o
ENAGE, o Encontro Nacional de Geologia Econômica,
evento que foi cancelado e que precede o SIMEXMIN
(Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral). Esse
evento, o ENAGE, é organizado pelos capítulos
estudantis da SEG com intuito de integrar a academia
e a indústria e de promover o debate cientíﬁco. Com o
cancelamento do evento, surgiu uma lacuna a ser
preenchida: como promover o debate cientíﬁco sobre
geologia econômica, unindo academia e indústria e de
uma forma interessante para quem participa e para
quem vai consumir esse conteúdo?
Com isso surgiu o SEGCast Brasil, um esforço
dos capítulos estudantis da SEG, onde quinzenalmente são publicados episódios de podcast tratando
de temas da geologia econômica, economia mineral e
correlatos.
Cada episódio do SEGCast Brasil tem a
curadoria de um capítulo estudantil, sendo ele o
responsável pela escolha do tema, da seleção dos
proﬁssionais convidados e da mediação do episódio.

Até o momento 10 episódios já foram lançados,
tratando de temas desde importância da mineração
no dia a dia a episódios que tratam de províncias e
regiões brasileiras, como da Província de Alta
Floresta, que conta com a presença do professor da
USP, o Prof. Dr. Rafael Assis.
Em breve será lançado o episódio que teve
curadoria do nosso capítulo. Nele vamos falar sobre o
sul do Cráton Amazônico, comentando sua geologia,
importância, desaﬁos e perspectivas. Ainda vamos
comentar sobre como uma aproximação e
cooperação entre academia e indústria pode ser
benéﬁca, especialmente em uma região que carece
tanto de estudos. A conversa contará com a
participação do Prof. Dr. Caetano Juliani, professor da
USP e nosso Academic Advisor, e com o proﬁssional
da indústria Roque Coelho, que tem extensa atuação
na região.
Há ainda outras iniciativas que serão divulgadas em breve, especialmente voltadas ao ensino.
Além disso, vale a pena ﬁcar atento às palestras e
minicursos oferecidos pelos capítulos, especialmente
nos tempos atuais, em que tudo está ocorrendo de
forma virtual.
Por ﬁm, deixamos o convite: caso você,
estudante de geociências, se interesse pela área,
junte-se ao capítulo estudantil da SEG da sua
instituição. Caso ainda não exista, mobilize-se junto a
outros interessados para a criação na sua instituição
de ensino. Se você for da indústria, procure o capítulo
da sua região. Os capítulos estão sempre à procura
de proﬁssionais para elaboração de atividades e
parcerias, seja para o público externo ou mesmo
limitadas aos membros do capítulo.
É possível a ampliação do debate cientíﬁco, da
criação de oportunidades de ensino e aprendizagem e
de uma maior colaboração entre academia e indústria
na geologia econômica, e os capítulos estudantis são
um dos meios disponíveis para isso.

Logo do SEGCAST
Brasil, o podcast dos
capítulos estudantis SEG
brasileiros.
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