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Para se programar…
Próximas atividades comuns do Odyssea


Fim de setembro, uma missão de campo será realizada na região de Santarem para
aprofundar com os sindicatos de Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra as
prioridades a serem contempladas pelo observátorio Odyssea-Odisseia e as
estratégias para construí-lo juntos. A equipe será constituida por Ricardo Folhes,
Marc Piraux, Jean-Philippe Tonneau, Beatriz Abreu e Emilie Coudel, com o apoio de
Stéphanie Nasuti.

 Uma segunda campanha sobre a rede ODYSSEA será lançada daqui o final do mês de
setembro 2018 por Renata Tavora e Frédéric Mertens para recolher suas
informações com um questionário simplificado. Os resultados da primeira
campanha, que foram apresentados em Belem em setembro 2017, estão disponíveis
no link seguinte. Ressaltamos que já que um dos principais propositos de Odyssea é
de criar novas relações entre pesquisadores, é muito importante para nos conseguir
analisar a maneira com qual as redes de atores evoluiram durante o projeto. Uma
terceira e última campanha acontecerá depois do fim do projeto, no início de 2020.

Zoom
Participação social e construção coletiva do conhecimento: da
reflexão à pratica
No mês de Agosto, tivemos dois eventos comuns Odyssea-Odisseia, estreitando cada vez
mais os laços entre os dois projetos. De 15 a 17 de Agosto, 30 pessoas dos dois projetos
participaram ativamente da Escola de Pesquisa "Participação social e construção coletiva
de conhecimento: posturas, processos e ferramentas para pesquisa". Três formadoras
especializadas em participação social nos guiaram através de exercícios interativos a
conduzir uma reflexão crítica baseada nas nossas próprias experiências. Os debates
foram muito ricos e a vivência de grupo ajudou a consolidar os laços entre os

pesquisadores. Todos saíram com uma pergunta: "quando será a próxima formação?!"
Logo em seguida, do 21 a 22 de Agosto, colocamos esses exercícios em prática com a
formadora Denise Lima, numa oficina de integração entre os projetos Odyssea
(H2020/RISE) e Odisseia (CNPq/INCT). Além de resgatar o histórico e as atividades do
projeto e rede Odyssea, o seminário teve por objetivo iniciar a transição entre os dois
projetos a partir do compartilhamento das lições aprendidas do Odyssea para o INCT
Odisseia. Discutimos sobre a identidade de cada projeto, sobre as forças, fraquezas,
oportunidades e ameaças e definimos um plano de ação comum, incluindo uma reflexão
sobre como trabalhar a comunicação e a governança no futuro. Em breve mandaremos
um relatório das ricas reflexões.

O que vai acontecer em Setembro?
Secondments a serem realizados


Emilie Stoll- CNRS > UFPA WP4 do 24/08/2018 até o 01/12/2018: Elaboração da
parceria IRD-UFPA-UFOPA e estudos de campo em Santarém (PAE Lago Grande)



Jean-Phillipe Tonneau- CIRAD > EMBRAPA Amazônia oriental WP2 do
20/09/2018 até 03/10/2018 : Participação a missão de campo em Santarém para
aprofundar os objetivos do observatório e definir as estratégias para construí-lo;
seminário sobre observatórios em Brasilia.



Marc Piraux- CIRAD > EMBRAPA Amazônia oriental WP2 do 01/09/2018 até
30/11/2018



Luis Catarino- ISA > EMBRAPA Amazônia oriental WP3 do 23/08 até 21/09/2018:
Trabalho de campo no Parque Estadual da Serra dos Martirios-Andorinhas (Sul do
Pará), identificação de espécimes de herbário, tratamento de dados e inicio da
redação de trabalhos a publicar.



Marina Temudo- ISA > UnB WP4 do 03/08/2018 até 03/09/2018: apresentação
de vários seminários, reuniões com colegas que trabalham na área
interdisciplinar de alterações do uso e coberto do solo e de história ambiental,
apoio a alunos de mestrado e PhD, assitência a seminários e workshops de
investigadores brasileiros.

Lembretes


Para poder fechar o deliverable D3.3 “Socio-environmental indicators with
demonstrators built on a few selected sites”, nós precisamos da sua contribuição.
Estamos coletando informações referentes as pesquisas desenvolvidas no âmbito do
projeto ODYSSEA que contribuiram a produção de indicadores ambientais ou socioambientais (ex. mapas de fogos, indicadores de risco epidemiologico, etc).
Se tiver interesse, entrar em contato com o Damien Arvor por favor (damien.arvor@univrennes2.fr)


Estamos cadastrando os projetos que são ligados a Odyssea para construir uma parte
da plateforma Odyssea-Odisseia, localizando os projetos e seus temas. Lembram de
responder para a Louise Cabral, para podermos cadastrar seus projetos na plataforma.
Isso contribuirá para o deliverable D5.3 “Database with the meta description of the
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projects that form the bricks of the ODYSSEA “ a ser entregue em Setembro de 2018.


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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