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RESUMO: Da construção civil às conquistas espaciais, do agronegócio à mineração, nas 
preocupações de salvaguarda dos recursos naturais e do planeta como um todo, dentre outros, o 
trabalho do profissional geólogo está presente e a relevância de seu trabalho na maioria das 
vezes escapa aos leigos. A crise ligada aos setores produtivos, principalmente aos de mineração 
e petróleo no Brasil, além da ascensão de novos campos de atuação do profissional geólogo, 
permeiam o cotidiano de estudantes e profissionais de geologia da UFMT, marcando o 
desenvolvimento de atividades extensionistas que objetivam a divulgação e valorização das 
geociências. Estas ações abrem oportunidades de conscientização de estudantes do ensino 
fundamental e médio, bem como da comunidade em geral, do papel destas disciplinas nos mais 
variados âmbitos da vida moderna. Tais sentimentos marcaram as atividades comemorativas dos 
40 anos da fundação do curso de graduação em Geologia da UFMT, que tem sua criação 
justificada na demanda de tais profissionais em um período histórico de expansão de fronteiras 
rumo à região amazônica. Fundado em 08 de outubro de 1975, o curso de Geologia da UFMT 
conta atualmente com um corpo docente de cerca de 30 profissionais efetivos e contratados e um 
grupo discente de aproximadamente 240 estudantes cumprindo uma carga horária de 4.670 
horas. A integralização curricular mínima é de cinco anos, encontrando-se hoje em processo de 
atualização do Plano Pedagógico em consonância com as Diretrizes Nacionais dos Cursos de 
Geologia e Engenharia Geológica homologadas em 01 julho de 2014. A reestruturação do 
currículo didático almeja a manutenção da qualidade de ensino e de formação profissional com 
vistas a suprir as demandas crescentes do mercado de trabalho nos variados ramos das 
geociências. Durante a comemoração do quadragésimo aniversáro do curso, entrevistas em 
telejornais locais e divulgação na TV Universitária da UFMT, além do site institucional reforçaram 
o compromisso do curso de Geologia em recepcionar a comunidade externa em suas 
dependências, especialmente no Museu de Minerais, Rochas e Fósseis. Palestras entre docentes 
e discentes também criaram oportunidades de resgate histórico das produções político-científicas 
e possibilitaram discussões de temáticas das geociências em âmbito acadêmico nacional e 
internacional. Exemplo disso foi a valorosa contribuição dos egressos em diversos níveis de 
conhecimento de programas de intercâmbios, os quais narraram suas perspectivas de realidade e 
fizeram com que houvesse reflexão a cerca da conjuntura acadêmica e social do curso de 
geologia. 
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