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INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - UNICAMP 
 
O Instituto de Geociências (IG) é uma das vinte unidades de pesquisa e ensino da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP) cujo campus se localiza no distrito de Barão Geraldo, a 16 km do centro de Campinas 
(SP), um dos mais importantes centros urbano-industrial, educacional e financeiro do Estado de São Paulo 
com cerca de um milhão de habitantes. 
 
As atividades didáticas do IG iniciaram-se por meio da pós-graduação (mestrado e doutorado) em áreas 
consideradas pioneiras e de relevância no país,  com a implantação dos Programas em Geociências (Área de 
Administração e Política de Recursos Minerais - 1983,  Área de Metalogênese – 1986, Política Científica e 
Tecnológica (1988), Área de Educação Aplicada às Geociências – 1996 e, em Geoengenharia de Reservatórios 
(1991) - hoje Ciências e Engenharia do Petróleo. Atualmente, o IG é considerado uma unidade de excelência 
com seus dois cursos de graduação (Geologia e Geografia - modalidades Bacharelado e Licenciatura) e seus 
quatros programas de pós-graduação com conceitos 5 e 6 na Capes. Em função de seu desempenho na pós-
graduação, o IG tem recebido um aporte significativo de recursos provenientes de agências e programas 
como Fapesp, Finep/Padct, Fipec, CNPq, Capes, etc, o que se materializou no fortalecimento de sua infra-
estrutura analítica, instalação de redes computacionais e aumento do acervo bibliográfico, assim como no 
desenvolvimento e ampliação das linhas de pesquisa.  
 
Na área de pesquisa o Instituto de Geociências conta com 15 Linhas de Pesquisa ativas, nos quais atuam um 
quadro de pesquisadores envolvidos em diferentes projetos e convênios nacionais e internacionais com 
órgãos públicos e privados. 
 

 LINHAS DE PESQUISA 
 

1- Análise de Bacias Sedimentares 

2- Ciência e Tecnologia no Processo de Desenvolvimento 

3- Dinâmica territorial: sistemas técnicos atuais e novas práticas sócio-espaciais. 

4- Economia dos Recursos Minerais 

5- Estratégias de Ciência e Tecnologia e Atores Sociais 

6- Evolução Crustal e Metalogênese. 

7- Geoquimica Ambiental e Analítica. 

8- Geotecnologias Aplicadas ao Estudo dos Recursos Naturais. 

9- Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação 

10- História das Geociências 

11- História e Teorias da Ciência e da Tecnologia 

12- Metodologia do Ensino em Geociências 

13- Mudanca Tecnológica, Transformações Sociais e Meio Ambiente 

14- Política e Gestão de Recursos Naturais. 

15- Sistemas de informação geográfica, análise dos componentes naturais da paisagem e das 

transformações decorrentes do uso e ocupação 
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 RECURSOS HUMANOS 
 
O Instituto tem em seu quadro de pessoal 47 servidores Técnicos e Administrativos e 50 Docentes. 
 
 

 SERVIÇOS 
 
O Instituto de Geociências conta com 09 serviços para apoiar e facilitar as atividades de Ensino e Pesquisa,  
sendo eles: 
 
Diretoria – responsabiliza-se pela Gestão Administrativa da Unidade como um todo; 
 

Seção Administrativa - responsável pelas atividades pelo Expediente, Protocolo e Arquivo da Unidade. 
Executa ainda atividades da área de Recursos Humanos, responsabilizando-se pela realização de concursos 
da carreira docente, de provimento de cargos e processos seletivos de docentes; 
 

Seção de Finanças - setor responsável pelas atividades relativas ao gerenciamento dos recursos 
orçamentários e extra- orçamentários, finanças, compras, importação e convênios; 
 

Seção de Infraestrutura Operacional e Manutenção - setor responsável pelo controle patrimonial da 
Unidade, pela manutenção das instalações físicas do instituto, incluindo sua parte hidráulica, elétrica e de 
equipamentos, assim como de suas atividades diárias, como fornecimento de material no almoxarifado, 
veículos, transporte de alunos e professores e limpeza geral; 
 

Informática - a seção computacional é responsável pela instalação (física e lógica) e manutenção (atualização 
de programas, instalação de antivírus, etc) nos equipamentos de informática (computadores, scanners, 
impressoras). A Equipe de Informática também é responsável pela administração da rede computacional do 
Instituto, cuidando da estabilidade dos servidores (WWW, DNS, Mail, etc); 
 

Secretaria de Pós-Graduação - desde 1991, esse instituto possui o chamado Prédio dos Alunos de Pós-
Graduação, e com a conclusão da reforma em 2005 os alunos tem 17 salas de aula (das quais 5 salas estão 
alocadas aos alunos do Programa em PC&T), uma Secretaria exclusiva para tratar e orientar assuntos 
inerentes à área, xerox, banheiros e cozinha. A partir de 2001, com o objetivo de reduzir os nossos tempos de 
titulação, a Comissão de Pós Graduação/IG envidou esforços para melhorar as condições de trabalho dos 
alunos e iniciou a expansão dos pontos de rede e instalação de computadores e ar-condicionado em todas as 
salas do prédio que são intensamente utilizadas pelos alunos. O DPCT tem participado de forma ativa na 
obtenção de recursos para equipar as salas que comportam os alunos do Programa com computadores 
ligados em rede, aparelhos de ar condicionado e demais facilidades para a condução dos trabalhos de teses e 
dissertações; 
 

Secretaria de Graduação – apoiar os docentes diante das necessidades dos cursos de Graduação em 
Geografia e Geologia em suas atividades de campo, montagem de catálogo, elaboração do horário semestral, 
distribuição de carga didática e avaliação docente/disciplina, também apoiar e atender as demandas dos 
alunos desses dois cursos de graduação e, executar as rotinas da secretaria num âmbito geral; 
 

Secretaria de Extensão - as atividades referem-se ao oferecimento de cursos de extensão ministrados por 
docentes do IG, bem como ao estabelecimento de contratos, convênios e respectivos aditivos de interesse ao 
Instituto de Geociências; 
 

Secretaria de Pesquisa – as atividades estão voltadas às providências internas para o estabelecimento de 
contratos, convênios e respectivos aditivos de interesse do Instituto de Geociências e no apoio aos docentes 
e pesquisadores nas atividades de autuação e tramitação dos processos e documentos inerentes aos projetos 
de pesquisa; acompanhamento de documentos e informações de processos, arquivo e a compilação de 
dados das informações relacionadas aos projetos e convênios para a Administração Superior  do Instituto 
quando da necessidade de inserção de informações em banco de dados oficiais ou preenchimento de 
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relatórios institucionais anuais. 
 
Além dos serviços de apoio administrativo o Instituto de Geociências tem suas atividades de ensino dividas 
em quatro Departamentos fundados em torno de linhas de pesquisa próprias. São estes: 
 

Departamento de Geociências Aplicadas ao Ensino – DGAE 
O Objetivo do Departamento de Geociências Aplicada ao Ensino tem sido a produção e correspondente 
difusão do conhecimento gerado interdisciplinarmente pelas grandes áreas temáticas das Geociências, da 
Educação e da História. As pesquisas aí conduzidas, das quais resultam, inclusive, teses de doutorado, 
refletem preocupações contínuas de ampliar os horizontes do trabalho educacional, buscando-se meios de 
aprimorar o ensino a partir dos resultados obtidos.  
 

Departamento de Geografia – DGEO 
Por meio de atividades de docência e pesquisa, o Departamento de Geografia tem como objetivo a análise,  
interpretação e explicação dos processos e fenômenos do presente em sua dimensão espacial a partir da 
articulação de escalas (local, global, território nacional) dos novos fundamentos da região, do papel das 
fronteiras e das redes técnicas no período atual, dos novos nexos da constituição do lugar, da 
indissociabilidade entre elementos constitutivos do espaço natural e do espaço geográfico. As metas de 
produção de um conhecimento geográfico consistente, de formação de perquisadores, técnicos e professores 
são atingidas através das pesquisas nos níveis de graduação e pós-graduação e de disciplinas que 
contemplam os elementos constitucionais, relacionais e instrumentais da Geografia. 
 

Departamento de Geologia e Recursos Naturais – DGRN 
O DGRN tem como objeto de estudo o aproveitamento de recursos naturais e suas condicionantes 
geológicas, sociais, políticas, legais, econômicas e ambientais e, a natureza e origem das províncias 
metalogenéticas, dos reservatórios de petróleo e outros recursos naturais do Brasil, visando estabelecer 
teorias e parâmetros que contribuam à descoberta e aproveitamento desses recursos". O Departamento 
almeja a formação de recursos humanos capazes de contribuir de forma autônoma, crítica e original ao 
desenvolvimento científico e tecnológico das Geociências, levando em conta o bem-estar e as necessidades 
de recursos naturais da sociedade, a preservação do ambiente e o desenvolvimento social e econômico do 
país. 
 

Departamento de Política Científica e Tecnológica – DPCT 
O DPCT se dedica às atividades de pesquisa no campo do desenvolvimento científico e tecnológico e da 
inovação, alimentando a docência de pós-graduação (mestrado e doutorado) e graduação com seus 
resultados. A evolução da Ciência e Tecnologia é um processo social e, como tal, condicionado por fatores de 
natureza politica, econômica e cultural. Com base em tratamento multidisciplinar, o DPCT se dedica à análise 
do processo de geração e difusão da inovação, à avaliação de suas implicações em países em 
desenvolvimento e à concepção de estratégia e mecanismos orientados ao desenvolvimento científico e 
tecnológico.  
 

 INFRAESTRUTURA 
 
No que se refere a infraestrutura este Instituto possui:  
 
1) Biblioteca 
O Instituto de Geociências, além do Sistema de Bibliotecas da UNICAMP (SBU), composto pela Biblioteca 
Central e outras 27 bibliotecas seccionais, possui seu próprio acervo em sua Biblioteca "Conrado Paschoale". 
Essa biblioteca mantém seu acervo sempre atualizado e está em progressiva expansão. Hoje ela conta um 
acervo de 26.532 títulos de livros, 227 títulos de periódicos, 2094 dissertações e teses, 16.000 mapas, 434 
publicações em formato CD-ROM e, oferece acesso às bases de dados nacionais e internacionais (ERL, WEB 
OF SCIENCE e outros), a periódicos eletrônicos através do Portal da CAPES, e  aos catálogos "on-line" de 
outras bibliotecas e serviço de empréstimo entre bibliotecas. 
 

A ampliação e atualização do acervo se dão por meio de recursos financeiros destinados anualmente pela 
Universidade para aquisição de livros, com ênfase em títulos para graduação, mas que também são utilizados 
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na pós-graduação. Estes recursos são divididos entre as bibliotecas do SBU, de acordo com critérios 
estabelecidos pelo Órgão Colegiado do SBU. Por meio deles, a Biblioteca "Conrado Paschoale" tem adquirido 
de 100 a 150 obras a cada ano. A renovação de assinatura dos periódicos é feita pela Universidade para todo 
o Sistema de Bibliotecas, alocando-se os recursos orçamentários necessários e, quando possível, destinando 
um percentual para a expansão, com a inclusão de novos títulos.  Docentes do programa, que possuem Bolsa 
de Produtividade em Pesquisa do CNPq, contribuem sobremaneira para esse acervo, principalmente com 
numerosas assinaturas de revistas mantidas por sociedades científicas.  
 

Os serviços oferecidos pela Biblioteca "Conrado Paschoale" incluem empréstimo domiciliar, empréstimo 
entre bibliotecas, programa de comutação bibliográfica, orientação quanto à normalização bibliográfica, 
orientação quanto ao uso da biblioteca e intercâmbio de publicações. 
 
2) Um total de 20 Laboratórios Técnicos providos de equipamentos específicos de pequeno e grande porte 
de uso em estudos e análises no apoio ao ensino e pesquisa: 
 

Laboratórios de Pesquisa em Política Científica e Tecnológica (22.3.2): 

 Laboratório de Estudos da Ciência e Tecnologia para o Meio Ambiente e Energia (ECTMAE) (22.3.2.1) 
 Laboratório Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia (ESCT) (22.3.2.2) 
 Laboratório (GEMPI) (22.3.2.3) 
 Laboratório de Estudos sobre Organização da Pesquisa e da Inovação (GEOPI) (22.3.2.4) 
 Laboratório de Gestão de Tecnologia e Inovação (GETI) (22.3.2.5) 
 Laboratório de Tecnologia Social (TS) (22.3.2.6) 

Laboratório de Recursos Didáticos em Geociências (LRDG) (22.13.2) 

Laboratório de Cartografia e Visualização em 3D (LCV) (22.13.3) 

Laboratório de Geomorfologia  (GEOLAB)(22.15.1) 

Laboratório de Investigações Geográficas e Planejamento Territorial- (GEPLAN) (22.15.2) 

Laboratório de Análise Espacial e Sistemas de Informações Geográficas (Sisgeo) (22.15.3) 

Laboratório de Pedologia (Pedol) (22.15.4) 

Laboratório de Climatologia (LABCLI) (22.15.5) 

Laboratório de Geografia Urbana (Geurb) (22.15.6) 

Laboratório de Estudos Climáticos (Leclig) (22.15.7) 

Laboratórios de Geoquímica (SLG) (22.16.1): 

 Laboratório de Fluorescência de Raios X (FRX) (22.16.1.1) 
 Laboratório de Cromatografia (CROMAT) (22.16.1.2) 
 Laboratório de Preparação de Geoquímica (PGEO) (22.16.1.3) 
 Laboratório de Absorção Atômica (ABAT) (22.16.1.4) 

Laboratório de Espectroscopia e Microscopia (SLEM) (22.16.2) 

Laboratórios de Quantificação de Minerais (QM) (22.16.3): 

 Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura  (Mev) (22.16.3.1) 
 Laboratório de Difração de Raio-X (DRX) (22.16.3.2) 
 Laboratório de Espectroscopia Micro-Raman (RAMAN) (22.16.3.3) 
 Laboratório de Inclusões Fluídas (INCFLU) (22.16.3.4) 
 Laboratório de Infravermelho (FTIR) (22.16.3.5) 
 Laboratório de Espectroscopia de Reflectância  (LER) (22.16.3.6) 
 Laboratório de Microscopia (MICRO) (22.16.3.7) 

Laboratório de Laminação (LABL) (22.16.4) 

Laboratório de Concentração de Minerais (CMIN)(22.16.5) 

Laboratório de Geologia Isotópica (GEISO) (22.16.6) 

Laboratório de Análise Ambiental (ANAMB) (22.16.7) 

Laboratório de Paleohidrogeologia (PHG) (22.16 8) 

Laboratórios de Sedimentologia e Paleopedologia (SEDPAL) (22.16.9) 

Laboratório Processamento de Informações Georeferenciadas (LAPIG) (22.16.10) 
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3) Aplicativos de Softwares de Informática - aplicativos de softwares que abrangem os principais sistemas de 
PDI, SIG e Geofísica: ArcGIS Desktop, ET GeoTools 9.5 for ArcGIS, ET GeoWizards, ENVI, Spring, ERDAS ER 
Mapper, ENVI, ERDAS IMAGINE, ET Surface disponíveis no mercado mundial. Esses softwares são 
administrados pela seção computacional do IG (Informática) e estão instalados nas máquinas dos 
laboratórios: 
 

 Laboratório de Ensino Informatizado (LEI)* é utilizado para atividades didáticas e na preparação de 
textos; contando com 18 microcomputadores de alta performance ligados em rede e disponibilidade 
de 02 impressoras laser também em rede.  

 Laboratório de Processamento de Informações Geo-referenciadas (LAPIG) *possui estrutura avançada 
de equipamentos e programas para atender as várias áreas das Geotecnologias, incluindo o 
sensoriamento remoto, processamento digital de imagens, sistemas de informações geográficas, 
cartografia digital, geoestatística e geofísica. Esta estrutura inclui microcomputadores de alto 
desempenho (17 unidades) e dispositivos periféricos (scanner e plotter colorido de dimensões A0, 
impressoras coloridas, gravadores/leitores de DVD-CD-ROM); 

 Laboratório de Geo-Informática (LAGEO)* destina-se prioritariamente ao desenvolvimento de 
atividades didáticas práticas; conta com 32 microcomputadores todos ligados em rede; 

 Laboratório de Editoração Gráfica (LEG), que contém 06 microcomputadores Pentium-III, 
scanner de mesa HP A-4, 1 impressora a laser, 1 impressora jato de tinta, 1 mesa 
digitalizadora A-0, 1 gravador de slides Polaroid Digital Palette 5000G, 1 scanner de slides 
Polaroid Sprintscan, 1 scanner de mesa HP A-4, gravadores/leitores de CD-ROM e Zip-drives; 

 Centro de Documentação em Política Científica e Tecnológica (CDPCT), que reúne extensa e 
dispersa documentação utilizada por professores, alunos e pesquisadores. Atualmente, o 
CDPCT dispõe de um acervo de cerca de 18.000 documentos, basicamente literatura cinza 
(anais, artigos não publicados, diretórios, folhetos, notas técnicas, patentes, pré-prints, 
relatórios de pesquisa, etc.). Para operacionalizar o acesso a este amplo e variado conjunto 
de materiais, estão lotados no Centro, em tempo integral: uma bibliotecária documentalista 
e uma estagiária, que contam com 3 microcomputadores, 1 impressora laser e 1 jato de 
tinta; 

 Laboratório de Pesquisa em Política e Gestão de CT&I (PGCT), constituído por três salas, uma 
de reuniões e duas de informática, com 15 microcomputadores de última geração, um 
scanner , uma impressora laser e uma impressora jato de tinta, além de projetor de tela 
Panaboard para apresentações integradas; 

 
 
4) Área Física 
 
Prédio principal: 992 m² 
Prédio DGRN: 435 m² 
Prédio Novo: 10.000 m² 
 

 


