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O Simpósio “Modelação de SiSteMaS GeolóGicoS” constitui pretexto para homenagear o Professor 

Manuel Maria Godinho, decorrendo em Coimbra a 15 de Janeiro de 2011. 

 

Procura-se através de um conjunto de conferencistas convidados apresentar novos contributos para a modelação dos 

sistemas geológicos e simultaneamente valorizar a importância académica e científica do homenageado no domínio 

das Ciências Geológicas.  

 

Em paralelo será editado um livro de homenagem, aberto  à comunidade científica, constituído por artigos versando 

temáticas das Geociências. Os artigos devem seguir as normas de publicação científica e existirá um processo  

de peer review associado. 

 

No final do Simpósio decorrerá um jantar de homenagem e confraternização,  com carácter facultativo, em local a 

designar ulteriormente.
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3000-272 Coimbra

TElEfONE
239 860 563

fAx
239 860 501

EMAIl
simposiomsg@gmail.com

URl
www.dct.uc.pt 

DATAS RElEVANTES

ABR 2010 
» Primeira circular 
 
JUL 2010 
» Segunda circular 
» Programa do evento  
» Template para submissão de artigos 
 
OUT 2010 
» Submissão de artigos 
» Formalização das inscrições

PREÇO DE INSCRIÇÃO

EVENTO  
» Não estudantes - 50 €  
» Estudantes - 35€ 
 
JANTAR DE HOMENAGEM 
» Valor único - 40€ 
 
 
PRé-INSCRIÇÃO EM 
www.dct.uc.pt  
(ver secção de eventos)

INfO

Nota Biográfica§
O Professor Manuel Maria Godinho licenciou-se em Ciências Geológicas pela Universidade de Coimbra 

em 1964, tendo-se aposentado em 2008 como Professor Catedrático da faculdade de Ciências e 

Tecnologia da mesma Universidade. A sua actividade científica tem incidido sobre diferentes domínios 

das Geociências, das quais se destacam a Mineralogia, Petrologia, Geoquímica, Recursos Geológicos e 

Ambiente e Ordenamento do Território. Como contributo de referência do homenageado, e transversal 

à sua obra, pode referir-se o desenvolvimento e aplicação da Geomatemática na compreensão e 

modelação dos processos geológicos. 

 

Ao longo do seu percurso académico o Professor Manuel Godinho publicou mais de uma centena 

de trabalhos científicos e orientou dezenas de trabalhos de Mestrado e Doutoramento, tendo sido 

o incentivador do desenvolvimento de novas técnicas de análise laboratorial, como é exemplo o 

laboratório de Radioactividade Natural da Universidade de Coimbra. 

 

A par do indiscutível contributo para o progresso da ciência, as suas capacidades de reflexão crítica, as 

qualidades pedagógicas a a dedicação institucional marcaram e continuam a marcar e a formar gerações.


