UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DIVISÃO DE CONTRATOS

CADASTRO DOS LABORATÓRIOS DA UFPE
Nome do Laboratório: Laboratório de Geologia Geral
Endereço: AV. Acadêmico Hélio Ramos S/N Cidade Universitária
Departamento:Geologia

– Recife PE

Centro:Centro de Tecnologia e
Geociências - EEPE

Telefone:21268240

Fax:21268234

Responsável pelo Laboratório: Prof. Gorki Mariano
RG nº:

CPF nº

SIAPE nº:1132546

E-mail:gorki.mariano@ufpe.br

Documento que designa o responsável pelo Laboratório:
Chefe do Departamento: Virgínio Henrique de Miranda Lopes Neumann
RG nº:

CPF nº

SIAPE nº: 1133907

E-mail: virginio.neumann@ufpe.br

Atividades desenvolvidas:
a) Ensino: Graduação nos cursos de Geologia; Engenharia de Minas;
Engenharia Cartográfica; Graduação em Geografia (Licenciatura e
Bacharelado); Graduação em Ciências Biológicas. Media de 250
alunos/ano
Obs.: Apenas será registrado/aprovado pela Proacad, o laboratório que constar
no PPC do curso.

b) Pesquisa: Trata-se de um laboratório didático de ensino de disciplinas
básicas em Geologia.
c) Extensão: Atendimento a estudantes de escolas da rede pública e privada. O
laboratório participa de forma ativa das feiras de minerais e rochas promovidas
pelo DGEO, através de empréstimo de matérias (amostras rochas e minerais e
maquetes), além da participação em palestras durantes estes eventos.
Informação Complementar:
O laboratório possui área de 50m2, como coleções de rochas ígneas (vulcânicas e
plutônicas); metamórficas e sedimentares; coleção de minerais classificados de acordo
com a classe a que pertencem (p.ex. silicatos; carbonatos; fosfatos; tungstatos, etc). As
coleções foram montadas ao longo do tempo, através de viagens de campo dos
professores envolvidos na área de Geologia Geral do DGEO (Gorki Mariano; João
Adauto de Souza Neto e Paula Sucerquia).
O laboratório conta com notebook, datashow interativo e datashow comum, tela para
projeção; quadros sobre temas geológicos (p.ex. tectônica de placas, tabela de tempo
geológico; minerais e suas características físicas) e algumas maquetes sobre temas
geológicos (p.ex. vulcões, falhas; corpos ígneos).
O laboratório é divido em duas partes, a saber: a) sala de aula teórica com 30 carteiras e
(b) Mesas para aula pratica com capacidade para 30 estudantes.
Além disso, o laboratório dá suporte a diversas disciplinas obrigatórias e eletivas da
grade curricular do curso de Geologia.
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Este formulário deverá ser preenchido, juntamente com cópia do RG e CPF do(s)
responsável(is) pelo laboratório e, inserido dentro do processo administrativo..

