
 
 

Carta do Presidente 
 

Caros Membros da Secção Técnica da SEG Near-Surface, 
 

Esta é a minha primeira carta como Presidente e gostaria de começar com um 
agradecimento aos membros do Comité Executivo que serviram a Secção Técnica 
da SEG Near-Surface (NSTS) tão bem por tanto tempo, e este ano cessaram as 
suas funções no comité executivo. Phil Sirles cessou o seu mandato de três anos 
como Presidente eleito, Presidente e Ex-Presidente, a sua voz de encorajamento 
vai fazer falta. Kristina Keating, como Vice-presidente do Near-Surface 
Geophysical Section da SEG (NSGS), e posterior transição para a Near-Surface 
Tecnical Section, onde os seus esforços ajudaram e muito na passagem tranquila 
de um departamento para outro. Seth Hains, participou tanto no NSGS como no 
NSTS, além do que foi pensado quando originalmente aceitou o papel de 
Tesoureiro e foi alocado no Programa de Finanças e Subsídios como Líder. O seu 
trabalho permitiu que o NSGS terminasse, o que não foi um feito fácil. O 
empenho de Seth foi crucial para estabelecer o SEG Near-Surface Research 
Endownment em 2015. Anja Klotzsche trabalhou incansavelmente para melhorar 
a nossa revista e de forma a continuarmos com o conteúdo das publicações em 
dia. Obrigada a todos pelos vossos esforços, estes foram bastante apreciados! 

 
Bem-vindos novos membros do NSTS que tomaram posse no Annual Meeting da SEG. Jose Arce junta-se a nós como 
Presidente eleito e Erasmus Oware junta-se como Vice-Presidente. Dale Rucker continua no cargo de Secretário. 
Sarah Morton ganha responsabilidades como Editora da revista, e também como Líder estudantil. Sajad Jazayeri irá 
liderar as publicações nos media. Se tem sugestões ou alguma questão para o Comité Executivo da SEG NSTS, por 
favor contacte ns@seg.org. 
 
No Annual Meeting em Dallas, o NSTS teve uma grande participação. Tivemos oito sessões técnicas, e estivemos 
envolvidos também na sessão técnica dos Geoscientists Without Borders®. Conduzimos o Workshop em Drones 
aplicados ao Mapeamento Geofísico após a conferência, e existiu um painel de debate para alunos. Gostaria de 
enumerar e de agradecer a todos os co-coordenadores das palestras, workshops assim como aos oradores 
participantes; Blair Schneider, George Tsoflias, Choon Park and Shan Dou, Robert Merrill, Richard Nolen-Hoeksema, 
Marvin Speece, Sarah Morton, John Lance, Chi Zhang, Andrey Bakulin, Carlos Calderon-Macias, Steve Sloan, Shelby 
Peterie, Charles Diggins, Matthew Ralston, Koya Suto, David Valentine, Ron Bell, Maitri Erwin, e Khalid Miah. E 
claro, agradecer também aos revisores dos resumos que sem eles o sucesso técnico do programa não poderia ser 
alcançado. Muito obrigado a tudo o que fizeram. 
 
Neste ano que passou, o NSTS adicionou conteúdo à componente de gestão de competência do núcleo da SEG para 
geofísicos ambientais e engenheiros geofísicos. Este esforço melhorou a ferramenta que nos beneficia a todos da 
SEG e também geofísicos aplicados de qualquer lugar, particularmente os membros da NSTS que poderão querer 
aferir as suas competências num número relevante de métodos geofísicos. Obrigado a Iftekhar Alam, Jose Arce, Ted 
Asch, Rodolfo Christiansen, Koichi Hayashi, Zeno Heilmann, Armin Schmidt, e Seshunarayana Tangirala pelas vossas 
contribuições. 
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Graças ao nosso antigo Presidente Steve Sloan, um índice eletrónico (eTOC) é enviado para os membros do NSTS via 
e-mail em cada trimestre. O eTOC junta todos os artigos da SEG que têm como foco principal a geofísica de near-
surface. Estejam atentos à caixa de entrada do vosso correio eletrónico em Dezembro para receberem a mais 
recente revista com conteúdos eTOC e notícias do NSTS. Os conteúdos eTOC podem também ser vistos através da 
biblioteca digital da SEG assim como na webpage do NSTS em: https://library.seg.org/page/nearsurface. O conselho 
da SEG aprovou a nossa proposta em Outubro para uma coluna trimestral de Geofísica de Near-Surface no The 
Leading Edge (TLE). Este ano terá lugar um número especial de infraestrutura no TLE. Se quiser contribuir com um 
artigo técnico para esse número, entre em contacto com o editor Steve Sloan. A data limite para a submissão é a 15 
de Junho de 2018. https://seg.org/Publications/-The-Leading-Edge/Editorial-calendar. 
 
 
O NSTS possui alguns subcomités que foram iniciados o ano passado e que se têm mantido em actividade. Estes são: 
 

1) Subcomité de Planeamento Estratégico da SEG Near-Surface Technical Section (NSTS): 
A SEG como um todo implementou uma nova estratégia de planeamento que enfatiza o crescimento e 
contribuições técnicas relacionadas com gestão de águas subterrâneas, engenharia, sustentabilidade e 
aplicações humanitárias. É agora tempo de rever os nossos objetivos de curto e longo prazo como Secção 
Técnica para podermos contribuir para a estratégia da SEG e para o crescimento da presença da Near-Surface. 

 
2) Subcomité de Planeamento do 2018 Anaheim Annual Meeting:  
O Annual Meeting da SEG 2018 será sediado em Anaheim, Califórnia, permitindo uma exposição maior à gestão 
de águas, regulações ambientais e sectores da engenharia, do que nos Annual Meetings anteriores da SEG. 
Estamos a planear maximizar a exposição do NS de várias formas (continuação de cursos educativos, workshops 
pós-conferências, sessões temáticas, etc.). Ideias e propostas são sempre bem-vindas.  

 
3) Subcomité de Planeamento do 2019 San Antonio Annual Meeting: 
O comité de planeamento da reunião SEG de 2019 está a ser iniciado. 

Se está interessado na participação de algum destes comités contacte ns@seg.org. 
 
O NSTS Research Endowment mencionado acima inclui um prémio que foi dado em 2016 e 2017 a um estudante. O 
primeiro prémio da SEG Near-Surface Research Award foi entregue o ano passado a Brady Flinchum da UWYO. O 
segundo prémio foi entregue este ano a Sina Saneiyan da Rutgers. O NSTS tem o objectivo de obter doações de US 
$100,000 para permitir a atribuição dos prémios a estudantes. Quando renovar a sua conta de membro este ano, por 
favor considere a doação para a SEG Near-Surface Geophysical Research Award. Obrigado a todos os que já 
contribuíram. As contribuições de qualquer quantia são apreciadas para que se consiga suportar e ajudar a 
investigação na geofísica de Near-Surface. Para mais informações referentes ao prémio, prémios atribuídos e 
candidatos, assim como candidaturas ou contribuições, por favor use este link https://seg.org/News-
Resources/Near-Surface/Honors-andAwards/Near-Surface-Research-Award.  
 
Se está interessado em participar nalguma destas iniciativas do NSTS, por favor contacte ns@seg.org. Este endereço 
de e-mail é gerido pelo nosso gestor de programas da SEG de Near-Surface, Laurie Whitesell, que merece muita da 
nossa gratidão pelo seu empenho e dedicação em manter o NSTS a avançar. 
 
Obrigado a todos por confiarem em mim para fazer a SEG NSTS crescer, em escolher conteúdo de valor e 
representar-vos bem. Desejo umas festas felizes com os vossos amigos e família. 
 
Mike Powers
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Obituário de F. Peter Haeni, 1941-2017 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fundadores de Near Surface: Líderes, 
Revolucinários e Ícones 
Previamente publicada em NS Views, 2016, Q3 

 
Onde é que nasceu? Quando é que se formou 
pela academia naval e Wesleyan? 
Nasci em 1941, formado pela academia naval 
em 1963, e formado em Wesleyan em 1971. 
 
Como e quando se envolveu com a geofísica de 
Near-Surface? 
Na escola de pós-graduação em 1970 na 
Universidade de Wesleyan. O meu orientador 
foi o James R. Balsley, que era o geofísico 
principal de USGS, e estava no período 
sabático do ensino de USGS em Wesleyan. 
 
Foi assim que se conectou com a USGS?  
Sim, eu nem sequer tinha uma escolha quando 
me formei – iria trabalhar para a USGS.

Qual foi o tema da sua tese? 
A minha tese era "Perfis sísmicos contínuos no Rio Connecticut". Como um aparte, Jim Balsley, sendo uma pessoa 
de aeromagnética, viu os dados aeromagnéticos da crista média do Atlântico e nunca os colocou lado-a-lado. Ficou 
fora de si, quando os tinha na sua mesa e os juntou (tectónica de placas). 

 
Para o seu primeiro trabalho, foi contratado pela USGS mas não era como geofísico? 
Não. Fui contratado como hidrólogo e, a tempo parcial, fui autorizado a ajudar outros hidrólogos a usar a refração 
sísmica nos seus projetos e nos meus projetos. 

 
Qual foi a sua primeira tarefa ou projeto? 
Provavelmente o projeto de modelação de águas subterrâneas em Newtown, Connecticut. 

 
E fez refração como parte do projeto? 
Sim. 

 
O que queria ser quando crescesse? 
Bem, essa é difícil. Talvez um engenheiro, e uma vez que eu tinha aparelho dentário, queria ser dentista! 

 
O que pode-nos contar acerca dos primeiros dias da geofísica de Near-Surface? Quando é que começou a perceber 
que era uma sub-disciplina do mundo da geofísica? 
Muito emocionante! Havia muito poucas pessoas, todas partilhando os seus conhecimentos e experiências. Quase 
nenhuma interpretação no computador. A única coisa que eu teria que dizer é que houve reuniões técnicas 
excecionais tanto na EEGS, ou o que quer que se chamasse naquela altura, como na SEG. Era um grupo muito 
pequeno de vendedores, um grupo muito pequeno de praticantes, e era quase como se, a cada ano, tivéssemos 
uma reunião de família. Saíamos para jantar juntos, havia grandes anúncios, como Bison sempre anunciaria o seu 
mais recente sismógrafo, EG&G, ou a Geometrics, iria anunciar o seu mais recente sismógrafo, Duncan Mcniell 
anunciaria a coisa mais recente de EM que ele estava a construir. Então, diria extremamente pequena, 
extremamente cordial, e simplesmente muito emocionante e estimulante! 

 
Esteve na primeira conferência de SAGEEP, não é verdade? 
Sim, acho que sim. A mais antiga de que me lembro foi na Escola de Minas do Colorado. Acho que foi em 1988. 
 
Recuando em todas as tarefas que teve. Qual foi a sua tarefa ou projeto favorito? 
Teria de dizer que tenho quatro favoritas. A primeira, o perfil sísmico contínuo no Rio Colorado. Segunda, a 



 
 

 
 

 

refração sísmica no Alasca. Terceira, a reflexão sísmica no Havaí e, em seguida, no Monte de Santa Helena. Depois 
da erupção, recebi um telefonema da sede Geological Survey dos Estados Unidos, em Reston VA, e eles disseram: 
“O que vais fazer esta tarde?” Eu disse que ia ao dentista, e eles disseram “Não, não vais. Vais para Washington." 
Foi uma tarefa muito emocionante! 
 
Qual foi o objetivo lá? 
Estávamos a tentar mapear a quantidade de sedimentos que estavam nos rios Columbia e Callas antes que o Corpo 
de Engenheiros do Exército dragasse tudo. Porque os indivíduos associados ao transporte de sedimentos quiseram 
modelá-los e queriam saber a quantidade que estava no rio. 
 
Como descrevia o que para os seus filhos, outras crianças e filhos dos seus amigos? 
Uma vez por ano levava os meus filhos para o escritório e levava-os para o campo. Quando os trouxe para o 
escritório, eram muito jovens naquela altura, e eles estariam a pintar e eu estava ao telefone o tempo todo. 
Quando chegávamos a casa, eles diziam-me: "Tens um ótimo trabalho. Tudo o que tens de fazer é falar ao telefone 
e és pago para isso!" Para os meus filhos foi mais experimentar o que eu fazia. Levei-os para a perfuração, para 
fora em projetos sísmicos no barco. Tal como com outras crianças, eu simplesmente disse o básico, "Usamos estas 
máquinas eficientes e tentamos olhar para o fundo e ver o que lá está." Bastante simplificado. 
 
Mencionou que quando começou com a geofísica de baixa profundidade era realmente pequena, maioritariamente 
instrumentos analógicos. Utilizavam poucos computadores. Olhando para trás, como o campo da geofísica de Near-
Surface mudou desde o início da sua carreira até ao fim? 
Claro, o uso de computadores e modelação. Não havia basicamente nenhuma modelação, naqueles dias havia muito 
pouca venda da geofísica para tarefas para as quais não estava destinada. Pessoas, até mesmo os vendedores, 
basicamente mantiveram uma postura correta. Diziam-te o que podiam fazer e o que não podiam fazer. Penso, que 
quando saí, estava a ficar muito chateado com a venda excessiva. Além disso, houve uma mudança na direção da 
interpretação "automática" de computador, que eu realmente rejeito, especialmente na indústria de consultoria. 
Uma vez que eles tinham um programa de reflexão ou um programa de resistividade, corriam os dados através do 
programa e uma resposta saia do outro lado, colocavam num relatório e davam ao cliente. Vi isso como uma 
maneira potencialmente incorreta de operar. 
 
Olhando para trás, qual consideraria ter sido a conquista mais significativa da sua carreira? Qual foi a contribuição 
mais significativa que pensa ter feito para a geofísica de Near-Surface? 
Fazer isso até à aposentação! (Todos riem). Bem, eu diria que foi a ajudar hidrólogos a entender e usar a geofísica. 
Então, esse foi o lado do ensino, e do lado técnico, introduzir a aquisição de radar ao longo do poço e RMN para a 
comunidade de USGS, e o Hydro21 (um programa de modernização dos medidores de caudais da USGS). Hydro21 
destaca-se para mim como um ponto alto. Ser capaz de medir o fluxo a partir de um helicóptero sem tocar o solo. 
Tínhamos algumas pessoas bastante eficientes nesse projeto. Ralph Cheng, John Costa, Eugene Hayes, Nick 
Melcher, Michael Thurman e Jim Plant. Foi realmente um projeto divertido. Infelizmente, estávamos cerca de 20 
anos à frente de nós mesmos. 
 
Momentos embaraçosos da sua carreira ou já não tem a noção? Gostaria de partilhar connosco? 
Sim, vou contar-lhe a história e pode decidir se deve ser partilhada ou não. Eu acho que o mais embaraçoso foi 
durante uma pesquisa de refração. Tivemos uma falha em um disparo de dinamite, e tive que desenterrá-la. Isso 
não foi nada bom. Outro que eu me lembro distintamente foi quando o buraco de tiro era muito superficial e 
tínhamos um grupo inteiro de estudantes connosco. Todos nós tivemos que nos atirar para baixo do camião. 
 
Ninguém se magoou? 
Não. Ninguém se magoou! Outro foi quando estávamos no Mirror Lake (NH) e estávamos a fazer sísmica à volta do 
lago. Gritámos “Fire in the hole”. Disparámos e um casal estava numa canoa a colher mirtilos a cerca de 20 
metros da zona do disparo. Claro, eles não tinham ideia do verdadeiro significado deste “Fire in the hole”. Então, 
assustámo-los realmente. Mas novamente, ninguém se magoou. 
 
Então, em toda a sua carreira sempre o conseguiu sem quaisquer problemas sérios de segurança? 
Exatamente. Agora, o que teria agrupado à categoria das coisas por fazer seriam alguns projetos onde eu senti 
que falhei e nunca ajudei os hidrólogos a interpretar os dados. Esses projetos eram o Rio Colorado, e um 
levantamento EM aéreo olhando para a água salgada em Michigan. Eu estava de fora, fizemos a pesquisa, estavam 
muito entusiasmados com isso, e tivemos ótimos dados. No entanto, o projecto acabou por morrer aí. Olhando 



 
 

 
 

 

para trás, gostaria de ter tido o tempo ou o dinheiro para tirar o maior proveito dos dois projetos. Basicamente 
eles colocaram os resultados numa gaveta de arquivos e nunca tocaram novamente. Eles podem ainda estar nos 
arquivos! 
 
Ficará feliz em saber que esse EM aéreo está a fazer um grande retorno no mundo aquático. O trabalho que você 
fez, estava 20 anos à frente do seu tempo. Realmente, foram feitos alguns avanços significativos na capacidade 
de extrair informação hidrogeológica útil dos conjuntos de dados de AEM. 
Esse do Michigan era absolutamente perfeito. Aquela água salgada era profunda em ambas as extremidades, e de 
baixa profundidade no meio. Quero dizer, foi um exemplo absolutamente perfeito, foi um dos primeiros anos em 
que aplicamos EM à hidrologia. 
 
Eram dados da DIGHEM? 
Sim, foram eles que sobrevoaram. 
 
Então, olhando para a sua carreira Pete, o que é que apreciou mais e o que apreciou menos sobre estar no campo 
da geofísica de Near-Surface? 
O que eu mais gostei foi o espectro completo de projetos e seria o que diria aos rapazes novos. Houve um artigo 
no TLE, há muito tempo por John Greenhouse. O artigo dizia o quão fantástico era estar envolvido na geofísica, 
em que planeavas o estudo, adquirias os dados, trazias de volta e interpretavas, escrevias o relatório e havia uma 
enorme satisfação de ver um projeto do começo ao fim. O menos agradável, diria eu, foi ser chamado para um 
projeto quando não havia tempo e não havia dinheiro. Em que as pessoas estavam a olhar para nós para resgatá-
los. Isso era absolutamente frustrante. 
 
O que vê serem as oportunidades, as mais acessíveis ou acertadas, para alguém que atualmente vem para este 
campo? O que lhes diria? Alguma coisa na qual poderia dizer, se olharem para isto ou aquilo, podem realmente ter 
uma vantagem? 
É algo que temos lutado desde o primeiro dia. Eu diria que ensinando os clientes, as pessoas que estão a comprar 
geofísica, ensinando-os a tentar eliminar a venda exagerada de produtos geofísicos. Além disso, tentar ensinar aos 
hidrólogos e engenheiros o que a geofísica pode fazer por eles. Sabe, nós demos muitas palestras para as 
sociedades de engenharia, realmente fizemos um grande esforço nisso ao longo dos anos e foi um fracasso. Não 
tenho uma resposta para isso, mas vejo isso como o lugar para fazer algumas incursões. 
 
Uma coisa na qual tenho observado ao longo dos anos é que o trabalho de educar pessoas nunca está acabado, 
uma vez que assim que pensa que o está, há uma nova vaga inteira de pessoas que não têm conhecimento. 
É por isso que eu me esforcei tanto ao longo dos anos na ASTM. Sentia que um líder de projeto, em qualquer 
lugar, poderia pegar no guia da ASTM e manter o mesmo rumo. 
 
Teve muitas viagens durante a sua carreira. Como lidou com isso profissionalmente contra o tempo pessoal com a 
sua família? 
Muito diretamente, eu trabalhava 10 horas por dia durante a semana basicamente, e nunca levei nada para casa. 
Nas viagens, tentava não viajar ao sábado e domingo. Viajava segunda-feira pela manhã e chegava a casa sexta-
feira à noite. Foi assim que tentei equilibrar. 
 
Continua a trabalhar ou considera-se praticamente aposentado neste momento? 
Eu ainda estou a trabalhar. Ainda tenho um projeto. Na próxima semana vou para NYC, estamos nos estágios finais 
de obter a declaração de impraticabilidade da EPA para um um descarrilamento de um comboio com 
derramamento de petróleo no norte de Nova Iorque. Então, este projecto provavelmente vai ser o último. 
 
Então, não está a ter o problema em equilibrar o trabalho e o tempo de lazer hoje em dia? 
Estou a ter problemas para equilibrar o tempo de lazer. Sou basicamente um homem acessível para mim mesmo, e 
para os meus dois filhos. Por isso, tenho um emprego a tempo inteiro! 
 
Então, tem alguma imagem ou momento preferido ou recordação para partilhar? 
Sim, lembro-me de uma equipa de aquisição no New Hampshire atirando na lona - Lembra-se que costumávamos 
colocar uma lona sobre a dinamite? Eles atiraram a lona sobre os fios do telefone. (Todos a rirem-se). Há ainda 
outra foto de uma tripulação de pesquisa numa jangada no Rio Colorado, e nós tentámos configurá-la para se 
parecer exatamente com a foto de John Wesley Powell a examinar o rio. O sujeito em carga estava numa cadeira 



 
 

 
 

 

e tentou esconder o seu único braço. Pensei que era uma grande imagem. 
 
NS. Tem alguma citação preferida ou lema que gostaria de partilhar? 
Para ser um sucesso não podes evitar os erros, mas podes recuperar agradavelmente. 
 
Está a ler alguma coisa neste momento? O que está a ler? 
Ah sim. Principalmente, tenho ficado viciado em histórias verídicas de aviação da Segunda Guerra Mundial sobre 
aviadores na Segunda Guerra Mundial, como Devotion, A Higher Calling e Unbroken. Adorei o Unbroken. 
 
Quais são os seus passatempos? 
Vela!! Levar os meus netos numa noite no barco à vela. 
 
Quantos netos tem agora Pete? 

Temos quatro agora! Eles adoram estar no barco, tu achas que os levas para a Lua levando-os no barco numa 
noite. Para jantar no barco, pequeno-almoço no barco, e ver um DVD no barco. No ano passado, numa noite, eu 
usei a expressão de Abbott e Costello "Quem está primeiro." Os mais velhos perceberam e os mais jovens 
questionaram o porquê de todos aqueles risos! 

 

 

 

Pete foi premiado com o Frank Frischknecht Award em 1999. O Frank Frischknecht Leadership Award foi criado 
para reconhecer um indivíduo que demonstre liderança extraordinária no avanço da causa da geofísica de Near-
Surface através do apoio a longo prazo, incansável e entusiástico da comunidade geofísica de Near-Surface. Essa 
liderança é frequentemente exibida corajosamente por uma invenção, uma nova metodologia ou técnica, um 
avanço teórico ou conceitual ou uma inovação única que transforma a natureza e as capacidades da geofísica 
Near-Surface. Antes de 2005, a Secção Técnica da SEG perto da superfície apresentou o seu próprio prémio Frank 
Frischknecht em reconhecimento ao apoio a longo prazo, incansável e entusiástico da comunidade de geofísica de 
Near-Surface. 
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Bruce Smith recebeu o prémio 

2017 Harold Mooney Award, 

entregue por Mike Powers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klaus Hollinger recebeu o prémio 

2017 Near-Surface Frischnecht. 



 
 

 
 

 

No Horizonte – Blair Schneider 
 

 

 

 
Sou licenciada em Geologia pela Universidade James Madison, em 
Harrisonburg, VA. Após fazer um projecto em GPR no meu ano de 
finalista, decidi que queria especializar-me em Geofísica de Near-
surface. Terminei o meu Mestrado em 2012 e conclui o meu 
Doutoramento no Verão passado, ambos na Universidade do Kansas. A 
minha área de especialização de mestrado é a aplicação da Geofísica de 
Near-Surface à prospecção arqueológica, incluindo métodos magnéticos 
e eléctricos, bem como GPR. Para o meu doutoramento, especializei-me 
em GPR e na sua capacidade para detectar um tipo de artefactos 
arqueológicos muito específico: ossos de animais pré-históricos. 
 

Durante o meu mestrado tive a excelente oportunidade de ser 
seleccionada como técnica de arqueologia, no Centro Arqueológico do 
Midwest, em Lincoln, no Nebraska. Viajei por imensos Parques Nacionais 
por todo o Midwest ao longo de vários anos, recolhendo imensa 
informação geofísica, colaborando com colegas do Centro, a nível das 
publicações científicas produzidas. Tive também oportunidade de 
estagiar com a Encana, no Verão de 2014, onde tomei contacto com a 
utilização da geofísica na indústria petrolífera.  

 

Sou membro da SEG há vários anos e sou a actual secretária do Comité da SEG Women’s Network. 
Terminou recentemente o meu mandato como Presidente da Association for Women Geoscientists 
(AWG), uma organização internacional sem fins lucrativos. A AWG proporcionou-me imensas 
oportunidades. No passado mês de Agosto, a AWG, a AGU e a Earth Science Women’s Network 
receberam um financiamento a 4 anos, de 1.1 milhões de dólares, por parte da National Science 
Foundation, no programa ADVANCE. Sou co-PI no projecto e pretendo ajudar a melhorar as condições de 
trabalho, através de workshops interventivos junto dos chefes de departamento, professores e alunos. 
Estas actividades pretendem ajudar a prevenir e responder a episódios de assédio quer no campus, quer 
na área. Pretendem ainda chamar a atenção para a problemática e ensinar a responder de forma eficaz 
a todos os tipos de assédio, através de ensinamentos éticos em investigação.  
 
Trabalho actualmente como Pós-doutoranda no Centro para a Excelência no Ensino, na Universidade do 
Kansas. Esta função dá-me oportunidade para seguir uma outra paixão que tenho: Ensinar técnicas 
pedagógicas em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática [STEM] e comunicação em Ciência.  

 

 
Schneider, B., Tsoflias, G., Steeples, D., Mandel, R. and Hofman, J., 2017, Bone Permittivity and its Effect on 
Using GPR: Geophysics (Just Accepted), https://doi.org/10.1190/geo2017-0128.1. 

 
Dalan, R., Sturdevant, J., Wallace, R., Schneider, B. and De Vore, S., 2017, Cutbank Geophysics: Expanding 
Magnetic Investigations Using Magnetic Susceptibility Testing at an Awatixa Hidatsa Village, North Dakota: Remote 
Sensing, v. 9, no. 12, doi:10.3390/rs9020112. 

 
Schneider, B.B., Mandel, R.M., Tsoflias, G., De Vore, S.L and Lynott, M., 2016, Combining ER and GPR surveys for 
evidence of prehistoric landscape construction: Case study at Mound City, Ohio, USA: Journal of Applied 
Geophysics, v. 129, p. 178-186. 

 

Marin-Spiotta, E., Schneider, B., and Holmes, M.A., 2016, AGU can lead the way to a no-tolerance culture for 
sexual harassment in the earth sciences: Eos.org (https://eos.org/opinions/steps-to-building-a-no-tolerance- 
culture-for-sexual-harassment) 
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Primeiro evento estudantil NSTS foi um sucesso na SEG17 
 

 

 

A secção Técnica de Near-Surface inaugurou o seu programa estudantil em Houston, sob o título “Buzzwords, 
Resume, Tips, and Job Application Feedback with Professionals”. Cerca de 20 membros estudantes estiveram 
reunidos com 4 profissionais da área da Geofísica, na quarta-feira, de forma a adquirirem uma visão mais profunda 
sobre o processo de selecção para primeiro emprego. O painel incluiu Maitri Erwin, gestora na Nexen Inc., Mike 
Powers, o Branch Chief na U.S. Geological Survey, Steve Sloan, Geofísico investigador na Academia Militar do Exército 
Americano e Khalid Miah, Professor Assistente na Montana Tech, Universidade de Montana.  
 
Foi fornecido aos estudantes um currículo-tipo, submetido recentemente para uma proposta de emprego que foi bem-
sucedida. Cada membro do painel fez notar os pontos positivos no currículo, bem como a importância de actividades 
de liderança em organizações e projectos descritos pelos candidatos. Ao longo da sessão, os estudantes tiveram 
oportunidade de colocar questões relacionadas com a experiência pessoal dos membros do painel face a candidaturas 
a vagas profissionais nos Estados Unidos. Algumas questões foram direccionadas para diferença entre a indústria, a 
função pública e a academia, bem como para as diferenças, em termos da estrutura de um currículo, entre os seus 
países de origem e os Estados Unidos. A diversidade de contexto profissional presente no painel, produziu uma 
discussão interessante e contínua face aos detalhes de maior relevância num currículo, bem como aos pormenores de 
formatação e qual o seu impacto no tipo de posição para a qual o candidato se está a apresentar.  
 
Apesar de esta actividade ter sido formalmente encaixada no Programa, os estudantes mostraram-se muito activos e 
agradados com o carácter informal ao longo do mesmo. Um número significativo de estudantes mostrou-se 
pessoalmente agradecido à organização pela oportunidade, o que se revela como um feedback bastante positivo para 
a continuação deste tipo de actividades.  
 
Em Anaheim (2018), o Programa Estudantil da NSTS será composto por um Painel de Carreira em Near Surface, para 
que os estudantes possam perceber como os profissionais seniores e juniores chegaram às suas funções. Se estiver a 
trabalhar nas áreas do Ambiente ou de Engenharia ligadas à Near-surface e quiser integrar o Painel, por favor 
contacte Sarah Morton (smorton@kgs.ku.edu). 
 
 

 

mailto:smorton@kgs.ku.edu


 
 

 
 

 

Geoscientists Without Borders® constroem comunidades mais resilientes   
 

 

 

Após o tsunami de 2004 em Sumatra, membros da Society of Exploration Geophysicists criaram a Geoscientists 
Without Borders® (GWB) para financiar projetos de geociências focados em fins humanitários, usando a 
tecnologia de geociências da indústria do petróleo para prevenir destruição em massa e acidentes em situações 
onde desastres naturais e ambientais ameaçam vidas humanas e meios de subsistência. Desde a sua criação em 
2008, a GWB financiou 34 projetos em 27 países. Os projetos abrangem a gestão de águas subterrâneas; 
terremoto, vulcão, deslizamento de terra e tsunami; arqueologia; gestão de hábitos; e mitigação da poluição. 

 
Um projeto recente da GWB liderado por Ron Harris, professor de geologia da Universidade Brigham Young, foi 
conduzido em Java, na Indonésia, e resultou em dados que foram utilizados para criar um programa educacional 
compartilhado por toda a região. O programa, denominado Campanha 20-20-20, baseado na educação de 
moradores que vivem em comunidades costeiras em Java para reconhecer quando um terremoto pode representar 
um risco de um tsunami e como sair do caminho do desastre. A sua investigação sobre tsunamis naquela área 
demonstrou que quando estão perante 20 segundos (ou mais) de agitação durante um terremoto, eles têm 20 
minutos para alcançar uma elevação de 20 metros ou mais. O Prof. Harris e a equipa do projeto usaram o seu 
financiamento para uma compreensão mais abrangente dos padrões de tsunamis na região e trabalhar com líderes 
da comunidade e outros para garantir que o conhecimento adquirido nas suas investigações realmente ajudasse a 
aumentar a resiliência das comunidades às ameaças que enfrentam. 

 
Ron Harris diz o seguinte relativamente ao impacto do subsídio da GWB: "Sempre pensei que era estranho que eu 
pudesse encontrar fundos para estudar uma falha ativa, um tsunami ou um vulcão explosivo, mas pouco ou 
nenhum fundo está disponível para comunicar o risco desses riscos naturais diretamente para aqueles mais 
ameaçados por eles. Geoscientists Without Borders® é uma das poucas organizações dedicadas a preencher esta 
lacuna. Os fundos disponibilizados pela GWB abriram novas oportunidades para realmente fazer a diferença na 
mitigação de desastres naturais, realçando a importância de ir até à última milha para divulgar e treinar aqueles 
que são mais ameaçados por riscos naturais ". 
 
Graças ao presente de liderança do patrocinador fundador da Schlumberger e de muitos outros doadores 
corporativos e individuais, a GWB é capaz de financiar projetos de geociências que afetam diretamente as 
comunidades. O GWB está a aumentar a resistência das comunidades ao risco através de investigações robustas 
que vão até à última milha, proporcioando uma maior consciencialização sobre perigos e potenciais, 
implementando planos que mitiguem o desastre ou ajudem a criar capacidade para que as comunidades 
respondam às suas próprias necessidades. Se estiver interessado em mais informações sobre como se pode 
envolver com o GWB, visite o site em http://seg.org/gwb. Os pedidos para a próxima rodada de financiamento 
são devidos em 15 de Janeiro de 2018 e estão disponíveis on-line no site do GWB. Os interessados em contribuir 
com um donativo para a GWB visite: http://seg.org/donate. 
 
 

 

http://seg.org/gwb
http://seg.org/donate


 
 

 
 

 

Novidades – AnySeisTM Cable-Free Seismic 
 

 

 

 

 

Toda a gente odeia os cabos espalhados: são pesados, caros, restringem o seu design de matriz do geofóne e 
podem ser comidos por criaturas durante a noite. Todos os sismógrafos de exploração modernos serão projetados 
para eliminar os cabos de uma maneira ou de outra. 
 
Um desses sistemas é o AnySeis ™ agora enviado pela Geostuff. Há mais de 40 anos, Doug Crice tem empurrado o 
projeto de instrumentos sísmicos para permitir que os geofísicos realizem pesquisas mais abrangentes e mais 
fáceis. O AnySeis ™ permite-o configurar o sistema com qualquer número de canais, qualquer intervalo de 
geógrafos e qualquer design de matriz. 
 
O sistema consiste em canais individuais que contêm o conversor geofóne, A / D e o link de comunicação digital. 
O poder e os comandos são transmitidos por um fio de 2 condutores (por exemplo, fio de altifalante) e dados 
enviados de volta para o controlador. O controlador conecta-se a um computador notebook através da porta USB 
para selecionar os parâmetros de aquisição e visualizar os dados. Os módulos são conectados em qualquer lugar 
no fio através de uma torneira "vampiro" que penetra no isolamento. 
 
Existe uma variedade de geofónes, e diferentes telefones de frequência podem ser substituídos no campo. Como 
o digitalizador está no geofóne, o sistema é praticamente imune ao ruído elétrico. 
O computador possui uma interface de operador fácil de usar para se controlar e visualizar os dados. O registro é 
guardado no disco rígido interno para posterior processamento num formato SEG padrão, lido por todos os 
softwares de processamento de terceiros. As funções incorporadas incluem empilhamento para melhorar o sinal e 
filtragem digital para visualizações de reflexão QC. O zoom, o scroll e a área dinâmica podem trazer recursos 
subtis na gravação. 

 
Para informação mais detalhada visitar: www.geostuff.com ou escrever para dcrice@geostuff.com. 

 
 

http://www.geostuff.com/
mailto:dcrice@geostuff.com


 
 
 

 

 

Secção do Estudante – Top 10 de FAQ’s de Estudantes à SEG 
 

 

 

1. Quais são os três melhores soft skills ao avaliar um candidato geofísico? 

Ansioso para aprender e ser capaz de aprender, habilidades de escuta ativa e apreciação por colegas. 

 

2. Quais as habilidades / experiências acadêmicas que você considera mais úteis para ter sucesso em 
uma abertura de emprego de nível de entrada? 

Ser capaz de analisar os problemas logicamente, a versatilidade de programação, a excelência técnica e o 
trabalho em equipa. 

 

3. Quais são as habilidades geofísicas mais impactantes para os geólogos dominarem? 

Comunicação, fazer perguntas e não tomar sísmica no valor nominal. 

 

4. Como você acha que a geofísica vai mudar nos próximos 20 anos? 

Mais técnico, mais integração com outras disciplinas. 

 

5. Qual foi a parte mais desafiadora para si, como um jovem geocientífico, entrando no campo do 
trabalho competitivo e em constante evolução? 

Confiança de si mesmo, sempre senti que alguém já pensava em minhas idéias e demorou um pouco para 
começar a oferecê-las. Faça sua lição de casa, mas não seja tímido para compartilhar suas idéias e aceitar 
críticas para melhorar a idéia. Não espere que todos eles sejam implementados também. 

 

6. Se fosse um geofísico junior agora, quais habilidades você estaria desenvolvendo e quais os hábitos 
que estaria cultivando? 

Ouvir, flexibilidade na resolução do problema, habilidades de comunicação, trabalho independente e 
auto-motivação. 

 

7. Se pudesse fazer tudo de novo, o que faria diferente? 
Comece a compartilhar minhas ideias e observações anteriormente. Comece a apresentar-se nas 
conferências e na redação de documentos anteriormente. Escrever é a melhor maneira de organizar seus 
pensamentos. 

 

8. Que conselho você tem para alguém que está apenas começando uma carreira em geofísica? 

Saiba como o que você faz afeta a linha de fundo financeira. Trabalhe em projetos importantes! 
 

9. O que o software geofísico é o mais relevante para aprender que me ajudará a se destacar de outros 
candidatos a emprego? 

Compreender o significado físico dos cálculos, o software é secundário. Isso segue a lógica humana do 
programador, então entender o processo de pensamento de diferentes aplicativos o ajudará a aprender 
qualquer aplicativo. 

 

10. Qual é a capacidade mais surpreendente que aprendeu na faculdade que ainda usa hoje? 

Cálculos geodésicos e princípios de Solução de Problemas quando ninguém abordou esse problema antes! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Secção do Estudante - Candidaturas 
 

 

 

 

Abertura de Submissão de Candidaturas: 2 Janeiro 2018 
Data Limite: 15 Março 2018 

 

Sobre o prémio 
A Secção Near-Surface Geophysics da SEG é o suporte e fundador da atribuição do Prémio de SEG Near Surface 
Geophysical Research Award. A intenção deste prémio anual é fornecer uma(s) bolsa(s) de investigação como apoio 
a um estudante de graduação ou pós-graduação com mérito, matriculado num programa académico relevante, numa 
instituição credenciada e envolvido em investigação relacionada com de geofísica de near-surface. O prémio 
destina-se a compensar despesas feitas pelo premiado e diretamente relacionadas com a investigação em geofísica 
de near-surface; incluindo aquisição de dados de campo, estudos de laboratório, software de computador 
especializado ou outras atividades gerais relacionadas com conclusão do programa de investigação. 

 

 

Anteriores Premiados do Near Surface Research Award 
2016 Brady Flinchum 
2017 Sina Saneiyan 

 
 

Como Podes Ajudar 
Junte-se à equipe! Agradecemos a sua ajuda na doação de fundos de investigação, imprescindíveis para os nossos 
estudantes de Near-surface em todo o mundo. Por favor, considere fazer uma contribuição agora para o Fundo de 
Doações do SEG Near-Surface Geophysical Research Award através da Fundação SEG. 

 
 

A doação online é fácil, basta clicar em SEG Program Support na página de doações da Fundação e depois escolher o 
"SEG Near Surface Geophysical Research Award" na lista do fundo de doação. Se fizer um presente por cheque, faça 
por favor de modo a ser pago à Fundação SEG, inclua o NS Research Award no memorando e envie-o para 8801 S. 
Yale Ave, Suite 500, Tulsa, OK 74137. Obrigado pelo seu apoio! 

 

 

 
 

Designação do Prémio 
 

Data Limite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Outras oportunidades de bolsa de estudo 

 

https://seg.org/News-Resources/Near-Surface/Honors-and-Awards/Near-Surface-Research-Award/2016-Brady-Flinchum
https://seg.org/News-Resources/Near-Surface/Honors-and-Awards/Near-Surface-Research-Award/2017-Sina-Saneiyan
https://seg.org/donate


 

Junte-se à Secção Técnica da SEG Near-Surface Geophysics 
 

 

http://seg.org/News-Resources/Near-Surface 
 

 
 
 

 
 

http://seg.org/News-Resources/Near-Surface


 

Calendário dos Próximos Eventos 
 

Eventos Localização Data(s) Submissões Inscrição 

American Geoehysical 

Union Fall Meeting 

 

 
New Orleans, LA 

 
11-15 Dez 2017 

 
Fechado 

 
Aberto 

 

Industrial Geoehysics 
for Environmental 

Scientists 
 

Staffordshire, 
Reino Unido 

 

 
15-19Jan2018 

 

 

--- 

 
Aberto 

SAGEEP 2018 Nashville, TN 25-29 Mar 2018 
 

Expanded abs. 11 
Dez.2018 Aberto 

 

EGU General Assembly Vienna, Austria 8-13 Abril 2018 10Jan2018 
Aberto 

 

1st EAGE-HAGI Asia 
Pacific  

Meeting on Near-
Surface Geoscience 

and Engineering 
 

 
 

Yogyakarta, Indonesia 

 
 

11-12Abril2018 

 
 

Fechado 

 
 

Aberto 

80th EAGE Conference 

and Exhibition 
Copenhagen, 
Dinamarca 

 

 
11-14Jun 2018 

 
15Jan2108 

 
Aberto 

17th International 
Conference on Ground 

Penetrating Radar 
 
 

 
 

Rapperswil, Suíça 

 
 

18-21 Jun 2018 

 
 

31 Dez 2017 

 
 

TBD 

24th Euroeean Meeting 
of Environmental and 

Engineering Geoehysics 

Porto, Portugal 9-13 Set 2018 15 Abril 2018 TBD 

3rd Aeelied Shallow 

Marine Geoehysics 

Conference 

 

 
 
 

Porto, Portugal 

 
 

9-13 Set 2018 

 
 

15 Abril 2018 

 
 

TBD 

2nd  Conference on 
Geoehysics for Mineral 
Exeloration and Mining 

 

 
Porto, Portugal 

 
9-13 Set 2018 

 
15 Abril 2018 

 
TBD 

ICEEG Hangzhou, China 28 Out - 1 Nov 2018 31 Março 2018 TBD 
 

SEG Annual Meeting Anaheim, CA 14-19 Out 2018 
1 Abril 2018 

 
TBD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://fallmeeting.agu.org/2017/
https://fallmeeting.agu.org/2017/
https://fallmeeting.agu.org/2017/
https://www.keele.ac.uk/envirogeophysics-training/
https://www.keele.ac.uk/envirogeophysics-training/
https://www.keele.ac.uk/envirogeophysics-training/
https://www.keele.ac.uk/envirogeophysics-training/
http://www.eegs.org/sageep-2018
https://www.egu2018.eu/
https://events.eage.org/2018/EAGE%20HAGI%20Near%20Surface%20Geoscience%20and%20Engineering%202018
https://events.eage.org/2018/EAGE%20HAGI%20Near%20Surface%20Geoscience%20and%20Engineering%202018
https://events.eage.org/2018/EAGE%20HAGI%20Near%20Surface%20Geoscience%20and%20Engineering%202018
https://events.eage.org/2018/EAGE%20HAGI%20Near%20Surface%20Geoscience%20and%20Engineering%202018
https://events.eage.org/2018/EAGE%20HAGI%20Near%20Surface%20Geoscience%20and%20Engineering%202018
https://events.eage.org/2018/EAGE%20HAGI%20Near%20Surface%20Geoscience%20and%20Engineering%202018
https://events.eage.org/en/2018/eage-annual-2018/registration
https://events.eage.org/en/2018/eage-annual-2018/registration
https://events.eage.org/en/2018/eage-annual-2018/registration
https://www.gpr2018.hsr.ch/index.php?id=15715&amp;no_cache=1
https://www.gpr2018.hsr.ch/index.php?id=15715&amp;no_cache=1
https://events.eage.org/en/2018/24th%20European%20Meeting%20of%20Environmental%20and%20Engineering%20Geophysics
https://events.eage.org/en/2018/24th%20European%20Meeting%20of%20Environmental%20and%20Engineering%20Geophysics
https://events.eage.org/en/2018/24th%20European%20Meeting%20of%20Environmental%20and%20Engineering%20Geophysics
https://events.eage.org/en/2018/24th%20European%20Meeting%20of%20Environmental%20and%20Engineering%20Geophysics
https://events.eage.org/en/2018/3rd-applied-shallow-marine-geophysics-conference
https://events.eage.org/en/2018/3rd-applied-shallow-marine-geophysics-conference
https://events.eage.org/en/2018/3rd-applied-shallow-marine-geophysics-conference
https://events.eage.org/en/2018/3rd-applied-shallow-marine-geophysics-conference
https://events.eage.org/en/2018/2nd-conference-on-geophysics-for-mineral-exploration-and-mining
https://events.eage.org/en/2018/2nd-conference-on-geophysics-for-mineral-exploration-and-mining
https://events.eage.org/en/2018/2nd-conference-on-geophysics-for-mineral-exploration-and-mining
https://events.eage.org/en/2018/2nd-conference-on-geophysics-for-mineral-exploration-and-mining
https://events.eage.org/en/2018/2nd-conference-on-geophysics-for-mineral-exploration-and-mining
http://www.iceg2018.org/
https://seg.org/Annual-Meeting-2018


 

 

Actividades do 2017 AGU Fall Meeting de Near Surface 
 

Registe-se Aqui 
 

Sessões Técnicas de Geofísica de Near-Surface: 
 

Sessão 
ID/ Sala 

 

Data 
 
Título da Sessão 

 

Anfitriões 

NS11A / 
238-239 

Segunda-feira-
feira 
08:00 – 10:00 

Métodos Hidrogeofísicos para 
Avaliação, Gestão e Modelação 
de Águas Subterrâneas 

John Lane e Esben Auken 

NS12A / 242 Segunda 
10:20 – 12:20 

Mapeamento terrestre da superfície 
ao manto superior 

Richard Chopping, Juerg 
Hauser, Luk 
Peeters, e Erdinc Saygin 

NS13A / 
Poster Hall D-F 

Segunda 
13:40 – 18:00 

Mapeamento terrestre da superfície 
ao manto superior (Posters) 

Richard Giles Chopping, 
Juerg Hauser, 
Luk Peeters, e Erdinc Saygin 

NS13B / 
Poster Hall D-F 

Segunda-feira 
13:40 – 18:00 

Métodos Hidrogefísicos para 
Avaliação, Gestão e Modelização de 
Águas Subterrâneas (Posters) 

John Lane e Esben Auken 

NS21A / 
238-239 

Terça-feira 
08:00 – 10:00 

Sismicidade induzida nos EUA e 
Canadá: Novos Métodos 
Geofísicos e Mitigação 

Georgios Tsoflias e Tandis 
Bidgoli 

NS23A / 
Poster Hall D-F 

Terça-feira 
13:40 – 18:00 

Contribuíções Gerais de Geofísisca de 
Near-Surface (Posters)  

Matthew Sirianni, Xavier 
Comas, Bruce 
Smith,e Andy Parsekian 

NS31C / 
238-239 

Quarta-feira 
08:00 – 10:00 

Avanços em Geofísica de Prospecção I  Kennedy Doro, Anandaroop 
Ray, 
Georgios Tsoflias, e Louise 
Pellerin 

NS31A / 
Poster Hall D-F 

Quarta-feira 
08:00 – 12:20 

Aplicação de Métodos de Geofísica 
Aerotransportada para Ambiente de 
Near-Surface (Posters) 

Paul Bedrosian e Lyndsay 
Ball 

NS31B / 
Poster Hall D-F 

Quarta-feira 
 08:00 – 12:20 

Monitorização Time-Lapse do Interior 
da Terra (Posters) 

Vladimir Kazei e Dmitry 
Borisov 

NS32A / 
238-239 

Quarta-feira 
 10:00 – 12:20 

Avanços em Geofísica de Prospecção 
II 

Kennedy Doro, Anandaroop 
Ray, Georgios Tsoflias, e 
Louise Pellerin 

NS33C / 242 Quarta-feira 
 13:40 – 15:40 

Geofísica para Alvos Antropogénicos: 
Arqueológicos, Forense, Engenharia 

e Aplicações UXO 

Sajad Jazayeri, Carl-Georg 
Bank, e Sarah Kruse 

NS33A / 
Poster Hall D-F 

Quarta-feira 
13:40 – 18:00 

Avanços em Geofísica de Prospecção 
(Posters)  

Kennedy Doro, Anandaroop 
Ray, 
Georgios Tsoflias, e Louise 
Pellerin 

NS33B / 
Poster Hall D-F 

Quarta-feira 
13:40 – 18:00 

Geofísica para Alvos Antropogénicos: 
Arqueológicos, Forense, Engenharia e 
Aplicações UXO (Posters) 

Sajad Jazayeri, Carl-Georg 
Bank, e Sarah Kruse 

NS41A / 
Poster Hall D-F 

Quinta-feira 
08:00 – 12:20 

Geofísica de Deslizamentos: Avanços 
na Caracterização e Monitorização de 
Talúdes Instáveis (Posters) 

Sabastian Uhlemann, 
Jonathan Chambers, e 
Angela Perrone 

NS41B / 
Poster Hall D-F 

Quinta-feira 
08:00 – 12:20 

Software Open-Source em 
Geociências (Posters) 

Lindsey Heagy, Luz Angelica 
Caudillo Mata, Anna 
Kelbert, e Jared Peacock 

NS43A / 
238-239 

Quinta-feira 
13:40 – 15:40 

Geofísica de Deslizamentos: Avanços 
na Caracterização e na Monitorização 
de Taludes Instáveis  

Sabastian Uhlemann, 
Jonathan Chambers, e 
Angela Perrone 

NS44A / 
238-239 

Quinta-feira 
16:00 – 18:00 

Software Open-Source em Geociências  

https://fallmeeting.agu.org/2017/registration/
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/30521
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/30521
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/30521
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/31654
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/31654
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/27172
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/27172
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/25560
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/25560
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/25560
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/25560
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/25560
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/26932
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/26932
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/26932
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/25560
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/31655
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/25155
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/25155
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/25155
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/25155
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/25155
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/25560
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/26600
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/26600
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/26600
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/25560
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/31661
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/31661
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/26608
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/26608
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/31655
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/31655
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/36484
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/36484
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/36484
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/25532
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/25532
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/25532
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/25532
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/27206
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/27206
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/27206
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/31666
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/31666
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/31666


 

Sessões Técnicas Co-Organizadas de Geofísica de Near-Surface: 
 

Sessão 
ID/ Sala 

 

Data 
 

Título da Sessão 
 

Anfitriões 

S13C / 
Poster Hall D-F 

Segunda-feira 
13:40 – 18:00 

Compreender a Influência de Materiais de Near-
Surface na Amplitude das Ondas Sìsmicas: 
Métodos para Medição, Modelação e Uso de 
Resposta Local II (Posters) 

Thomas Pratt, William 
Stephenson, e Chris Cramer 

S23A / 242 
Poster Hall D-F 

Terça-feira 
13:40 – 18:00 

Fronteiras da Quantificação da Incerteza 
na Inversão Geocientífica I (Posters) 

Jan Dettmer, Vedran Lekic, 
Burke Minsley, e Anandaroop 

Ray 

S33B / 
Poster Hall D-F 

Quarta-feira 
13:40 – 18:00 

Sensor Acústico Distribuído de Fibra Ótica (DAS) 
para Aplicações Geofíscias e Industriais II 
(Posters) 

Yingping Li, Martin Karrenbach, 
E Mahmoud Farhadiroushan 

 

Eventos de Geofísica de Near-Surface: 
 

Data 
 

Evento 
 

Local 

Terça-feira 
18:15-18:45 

Reunião de Negócios de Geofísica de Near-
Surface 

MCCNO – 2º andar, Sala 298-299 

Terça-feira 
18:15-18:45 

Recepção da Geofísica de Near-Surface Mardi Gras World, #4 Science Nexus 
neighborhood 

Quarta-feira 
18:00 – 23:00 

Evento Social de Geofísica/ Hidrogeofísica de 
Near-Surface 

Avenue Pub 
1732 St Charles Avenue, New Orleans, LA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/24054
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/24054
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/24054
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/24054
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/24054
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/24054
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/24490
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/24490
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/26179
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/26179
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/26179
https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Session/26179


 

Propostas de Emprego 
 

 

Pós-Doutorando Associado - Virginia 
Tech: Geofísica de Near-Surface 

 

Geocinética - Gerente,Houston 
Modelação Near-Surface 

Wessex Arqueologia - Salisbury, UK: 
Geofísico Terrestre 

Professor Assistente- Universidade do 

Texas em El Paso: Ambiente pouco 

profundo/Engenharia Geofísica 

 

CGG – Reino Unido: Cientista InSAR Herchel Smith  
Bolsas de Investigação de Pós-
Douturamento - Cambridge: Geofísica 
e Biofísica 

Lawrence Berkeley Lab – Geofísica 
Ambiental 
Bolsa de Pós-Doutoramento 
 

SAIC - Greenbelt Maryland: Engenheiro 
de Software Científico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

https://listings.jobs.vt.edu/postings/79857
https://listings.jobs.vt.edu/postings/79857
http://chk.tbe.taleo.net/chk06/ats/careers/requisition.jsp?org=GEOKINETICS&amp;cws=1&amp;rid=152&amp;source=Glassdoor
http://chk.tbe.taleo.net/chk06/ats/careers/requisition.jsp?org=GEOKINETICS&amp;cws=1&amp;rid=152&amp;source=Glassdoor
http://www.wessexarch.co.uk/terrestrial-geophysicist
https://utep.interviewexchange.com/jobofferdetails.jsp%3Bjsessionid%3D01FD80ACE491CD904FACE543E6E7AA0C?JOBID=90538&amp;CNTRNO=7
https://cggv.taleo.net/careersection/pro/jobdetail.ftl?job=NPANJ20170623AT
http://www.jobs.cam.ac.uk/job/15316/
http://www.jobs.cam.ac.uk/job/15316/
http://www.jobs.cam.ac.uk/job/15316/
https://lbl.taleo.net/careersection/5/jobdetail.ftl?job=84012
https://www.startwire.com/express_apply_jobs/MjEyNF9hYzM3MWEzMmM1OTAwN2YzM2M1ZTUwOGFkNDFhNzM1Ml9sdXVhX2k%3D?source=ziprecruiter_l2
https://www.startwire.com/express_apply_jobs/MjEyNF9hYzM3MWEzMmM1OTAwN2YzM2M1ZTUwOGFkNDFhNzM1Ml9sdXVhX2k%3D?source=ziprecruiter_l2


 

 
 
 

 

 
 
 
 

Para contribuir com conteúdos para a NS Views envie um e-mail para Sarah Morton 
(smorton@kgs.ks.edu). 
 
Todos os membros são bem-vindos para submeter conteúdo de interesse para a comunidade 
de Near Surface. Note que temos duas novas secções “Novidades” onde novos métodos, 
desenvolvimentos, tecnologias, equipamentos ou novos Eventos NS podem ser apresentados 
também como “Novos Membros e Actualizações”, onde destacaremos informação sobre as 
nossas contas de membro incluindo aposentações, publicações especiais e prémios. 
 
Sinta-se convidado a enviar artigos para estas novas secções. Por favor mantenha a 
comunicação concisa, fornecendo informação para contacto e (se possível) um endereço 
electrónico para informação adicional. 
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