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Para se programar…
Próximos eventos


4o Seminário Científico ODYSSEA previsto em Santarém na última
semana de Agosto de 2018 (mais informações serão dadas em breve)



Escola de verão do WP3 sobre Analise de Paisagem será entre 18 a 22
de Junho 2018 em Montpellier: para participar, contatar Damien Arvor
(damien.arvor@gmail.com). Mais detalhes



Atividade do WP2 com os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais em
Santarém entre os dias 21-23 de Maio para continuar o trabalho iniciado
em Setembro 2017: se interesse, contactar Emilie Coudel
(emilie.coudel@cirad.fr)

Zoom
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Um quadro de análise comum sobre as formas de adaptação às grandes
mudanças socioambientais está sendo construído desde o 2º seminário
científico, realizado em Novembro de 2016. O desafio do quadro é unir as
pesquisas das múltiplas áreas de conhecimento realizadas também em vários
locais da Amazônia, e permitir comparabilidade entre as formas de adaptação
de diferentes comunidades, e em diferentes escalas – comunidade, município
e região. A hipótese é que as alavancas e os contextos para promover a
adaptação são específicos a cada escala. E, ao discutir as grandes mudanças
em cada escala, os atores podem, além de se conscientizar das alavancas em
sua própria escala, se conectar a atores em outras escalas para ter acesso a
outras alavancas.
O Deliverable D2.2 apresenta os passos da construção deste quadro e o
processo por meio do qual uma primeira metodologia pilota foi mobilizada
nos níveis local e municipal em Santarém para debater sobre adaptação com
os atores sociais. Este trabalho vai continuar este ano em Santarém: em maio
de 2018, para discutir com os atores no nível municipal sobre a questão da

Ver o deliverable D2.2

agência (o que podem fazer no nível deles); e, nos meses seguintes, para
comparar as grandes mudanças e a adaptação em comunidades com
características diferentes. Este trabalho vai se articulando com o lote 2 do
INCT Odisseia “Vulnerabilidade e adaptação” e envolvendo aos poucos outros
locais para comparação.

O que vai acontecer em Maio?
Secondments a serem realizados
 Savio Mendonça - Universidade de Montpellier (UM) > EMBRAPA Solos
no Rio de Janeiro no WP3 : Refinamento dos dados coletados junto aos
parceiros/stakeholders na Embrapa e Confederação Nacional da Agricultura
e Ministério da Agricultura, em Brasília.
 Marielle Gosset - IRD > Universidade de Brasília (UnB) em Brasília no
WP3
 Christoph Hebert – Universidade de Innsbruck (UIBK) > UnB em Brasília
no WP4 : Dinâmicas da expansão espatial do agronegócio.

Lembretes
Para os pesquisadores europeus
 Antes do final do projeto, por favor preencher o questionário da União
Europeia
no
link
seguinte:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Evaluation_for_MSC_fellows
e
confirmar para Marina quando foi feito. Para lhe ajudar no preenchimento,
o número do grant agreement é o 691053, o acrônimo é ODYSSEA, o tipo
de MSC action é RISE e o seu número ID researcher fica disponível neste
link.
 O relatório de Reporting Period 1 (2016-2017) foi submetido á
Commissão Europeia no dia 5 de março 2018. Um retorno da CE sobre os
relatórios de atividades e financeiros está esperado para o dia 2 de junho
2018. Será então confirmado o valor restante a ser recebido por cada
beneficiário.
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