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Seminário Científico ODYSSEA em Santarém previsto inicialmente
para final de agosto 2018 será adiado. Uma nova data será definida com
todos os parceiros no seminário de Agosto.

 Seminário de Articulação INCT ODISSEIA/ RISE ODYSSEA nos dias 21 e 22 de
Agosto em Brasília na UnB (para os coordenadores de WP).
 Escola de pesquisa "Participação social e construção coletiva do
conhecimento: quais posturas, processos e ferramentas para a pesquisa?"
em Brasília do dia 15 até 17 de Agosto 2018.

Zoom
Compartilhando visões em torno de paisagem
Como os conceitos de paisagem e território podem nos ajudar a entender melhor a
dinâmica socioecossistêmica e promover o desenvolvimento sustentável? Cerca de
cinquenta cientistas discutiram sobre este tema durante a escola de verão
"Paisagem: conceitos, métodos e aplicação", que aconteceu entre os dias 18 e 22 de
junho em Montpellier. Os diferentes olhares de geógrafos, socioeconomistas e
ecólogos sobre o conceito de paisagem permitiram compartilhar visões,
conhecimentos, métodos e ferramentas numa abordagem transdisciplinar. Os
cientistas presentes eram principalmente oriundos de grupos de pesquisa
envolvidos em áreas de estudo sobre a América do Sul (Peru, Amazônia brasileira e
Mata Atlântica) e na América Central (Costa Rica). Além desses intercâmbios, um
trabalho de reflexão sobre locais de estudo foi realizado para identificar questões
científicas comuns acerca do conceito de paisagem e construir os eixos de um futuro
projeto de pesquisa. Um resumo das discussões será produzido e distribuído em
setembro próximo.

O que vai acontecer em Agosto?
Secondments a serem realizados
 Christoph Huber - UIBK > Universidade de Brasília (CDS) WP4 do 11 de Junho

até 30 de Agosto 2018: Coleta de dados e discussão dos primeiros resultados
da pesquisa sobre "a expansão do agronegócio" no CDS-UnB e durante uma
Escola de Inverno em Ijuí/RS e um workshop na UFMT em Cuiabá/MT.
 Martin Coy - UIBK > Universidade de Brasília (CDS) WP4 do 23 de Julho até 22
de Agosto 2018: Continuação da pesquisa de campo sobre relação cidadecampo em Sinop/MT e participação em eventos no CDS/UnB, Ijuí/RS e em
Cuiabá/MT.
 Esther Katz- IRD > Universidade de Brasília (CDS) WP4 do 01 de Agosto até o
04 de Setembro 2018: Refinamento dos dados coletados junto aos parceiros e
elaboração de artigos no CDS-UnB, em Brasilia.
 Marie-Paule Bonnet - IRD > Universidade de Brasília (LAGEQ) WP3 do 13 até
24 de Agosto 2018: participação na escola de verão e no seminário de
articulação Odyssea-Odisseia em Brasília.

Deliverables em preparação
 D3.3 Socio-environmental indicators with demonstrators built on a few selected

sites para o mês de Setembro 2018
 D4.1 Assessment of changes to social-ecological vulnerability and adaptability

of Amazon populations in recent decades para o mês de Setembro 2018
 D4.4 Workshop to develop and disseminate a multidisciplinary database on

natural resources governance systems in the Amazon

Lembretes


Em suas publicações, por favor lembrem de indicar o apoio do projeto
Odyssea, e quando for relevante, do INCT Odisseia:
 The project leading to this application has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 Research and innovation programme under the Marie
Skłodowska- Curie grant agreement Nº 691053
 This article is part of the research activities of the project INCT nº 16- 2014
ODISSEIA, with funding from CNPq/Capes/FAPDF. Este artigo se insere no âmbito das
atividades de pesquisa do projeto INCT nº 16- 2014 ODISSEIA, com financiamento
CNPq/Capes/FAPDF.
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