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Para se programar…


Fórum Internacional sobre a Amazônia (II FIA) na UnB

Entre os dias 04 e 07 de junho de 2019, na Universidade de Brasília, acontecerá o II
Fórum Internacional sobre a Amazônia. Caso tenham interesse em conhecer e participar
apresentando trabalhos, acessem o link para verificar datas e obter mais informações

neaz.unb.br/fia. O link da inscrição é https://goo.gl/forms/6YHenx6MpN9H0tAH3



Conferência Europeia de Sistemas Agropecuários em Portugal

De 20 a 26 de março de 2020, será realizada a 14ª Conferência Europeia de Sistemas
Agropecuários (IFSA - European Group), na Universidade de Évora, Portugal. O evento
será promovido pelo Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais do Mediterrâneo, tendo
como foco os "Sistemas Agropecuários que Enfrentam as Mudanças Climáticas e os
Desafios de Recursos". Pesquisadores e profissionais das ciências naturais e sociais são
convidados a participar. Os resumos e propostas de sessão para os seis temas da
conferência (http://www.ifsa2020.uevora.pt/themes/ ) devem ser submetidos até o dia
1 de abril de 2019. Os resumos serão revisados por pares e, se aceitos, deverão ser
enviados trabalhos completos até o dia 1 de fevereiro de 2020. Site da
Conferência: www.ifsa2020.uevora.pt. Para saber sobre prazos e inscrições, ver
também: http://www.ifsa2020.uevora.pt/registration-and-submissions/.
Para outras informações, contacte Filipa Cachapa (fcachapa@uevora.pt)

Zoom


Construção do Observatório de Santarém-PA

De 1 a 5 de abril 2019, acontecerá uma capacitação dos pesquisadores-agricultores para
realizar um levantamento de dados para o Observatório. Por meio do aplicativo
KoBoCollect, serão coletados dados sobre produção agrícola, pontos de alerta e
experiências inovadoras. A proposta é tornar esses pesquisadores-agricultores
autônomos para que possam dar continuidade ao levantamento em função dos
interesses dos atores locais. O trabalho de campo e a sistematização dos dados
coletados serão coordenados por Beatriz Abreu e Mariana Piva.



Reunião INCT: 20 e 21/03/2019

Nos dias 20 e 21 de março, coordenadores, pontos focais e membros dos diversos lotes
e sítios de pesquisa do INCT-ODISSEIA reuniram-se no Centro de Desenvolvimento
Sustentável (CDS/UnB). O encontro teve como objetivo fomentar a integração das
atividades de pesquisa. No primeiro dia de reunião, as equipes de cada sítio de pesquisa

apresentaram o trabalho realizado desde agosto 2018, os planos para os próximos
meses, além de identificar os principais parceiros e discutir alguns desafios
encontrados. No segundo dia, as discussões foram focadas sobre a animação científica e
a governança interna do projeto. Assim, foi lembrado o modelo de governança próprio
do INCT, que além de lotes de trabalho e sítios de pesquisa, articula comitês (gestor, de
integração interbioma, de plataforma). Na oportunidade, foi debatido qual é o papel dos
coordenadores de lote e dos coordenadores de bioma/sítios. Os participantes
debateram também sobre o Comitê de Stakeholders, e as modalidades de participação
de atores não-acadêmicos na governança do INCT. Decisões foram tomadas para que a
participação dos parceiros acadêmicos e não acadêmicos atuando nos sítios de pesquisa
sejam devidamente institucionalizada. O calendário dos próximos encontros, junto com
os encaminhamentos e a memória do encontro, podem ser lidos aqui.

Abril em foco
Secondments a serem realizados
 Esther Katz - IRD > Universidade de Brasília_WP4_de 31 de março a 16 de abril

2019: reunião com os membros do projeto para conferir os nossos dados e preparar
novos artigos no CDS/UnB.
 Lilian Blanc- CIRAD > Embrapa Amazônia Oriental_WP3_de 14 a 28 abril 2019: no

âmbito do projeto Refloramaz para co-orientar (com Livia Navegantes e Emilie
Coudel) alunos brasileiro (Mario Neto) e francês (Gabriel Gonella) em suas análises
a respeito de como os agricultores familiares do município de Tomé-Açu (PA)
integram as árvores nativas em seus Sistemas Agroflorestais e avaliam os serviços
ambientais.
 Stephane Gueneau- CIRAD > Universidade de Brasília _WP4_de 15 a 29 de abril

2019: participação no Conselho científico do DP Amazonie
 Luis Catarino- ISA > Embrapa Amazonia Oriental_WP3_de 19 de maio a 19 de

junho 2019: continuar os trabalhos já iniciados de estudo da flora e vegetação do
Parque Estadual da Serra dos Martírios - Andorinha, Pará, em colaboração com
Ideflor-Bio, Embrapa, Casa da Cultura de Marabá e Universidade Federal do Sul e
Sudeste do Pará (UFESSPA).
 Ana Cabral- ISA > Geomatys_WP3_de 18 de março a 18 de abril 2019: estudar os

principais atores do desmatamento e da degradação florestal na Amazônia Legal
brasileira e seu impacto nos padrões de desmatamento observados por meio de
dados espaciais de desmatamento e uso/cobertura da terra.

Lembretes
Em suas publicações, quando pertinente, lembrar de indicar o apoio do projeto ODYSSEA
e/ou INCT ODISSEIA. Sugestões de redação:


This project leading to this application has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 Research and innovation programme ODYSSEA 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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Antes da sua missão, mande
notícias sobre o que você vai
fazer

OPEN ACCESS
Se o primeiro autor for francês, o artigo, em sua versão corrigida, pode ser apresentado
em um arquivo aberto, respeitando um período de embargo de 6 meses para as revistas
de ciências e tecnologia e de 12 meses para as revistas SHS, conforme estipulado pela lei
francesa que prevalece no contrato assinado com o editor na hierarquia de padrões. O
artigo é distribuído em acesso aberto, por isso será livremente acessível na internet. Ter
um pesquisador estrangeiro entre os autores é irrelevante.
O embargo de 12 meses mencionado pela revisão é, portanto, obsoleto e não se aplica
aos pesquisadores franceses.
Se o artigo for publicado sob licença creative commons (pagando a taxa de publicação
do OnlineOpen da Wiley), então o artigo pode ser liberado sem atraso de embargo.
Para mais informações, você pode consultar o FAQ do Couperin:
https://openaccess.couperin.org/category/faq/qui/
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