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Para se programar…
 Fórum Internacional sobre a Amazônia (II FIA)
Entre os dias 04 e 07 de junho de 2019, na UnB, 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.

Link de inscrição
https://goo.gl/forms/6YH
enx6MpN9H0tAH3

 Projeto Artimix/INCT ODISSEIA
Entre os dias 12 e 18 de maio de 2019, um Campo do LT3 do INCT ODISSIEA (projeto
Artimix) será realizado nos municípios de Petrolina-PE e Juazeiro-BA, com o objetivo de
entrevistar agricultores do Semiárido sobre os efeitos das políticas públicas e das
tecnologias de adaptação às mudanças climáticas. Participarão do campo as pesquisadoras
Patricia Mesquita, Carolina Milhorance, Daniela Nogueira, Louise Cavalcante e Eric
Sabourin, com apoio de parceiros da Embrapa Semiárido, IPA-PE, Univasf, Chapada,
Codevasf, CAR-BA, IRPAA e Sebrae.
Entre os dias 26 e 28 de junho de 2019, a pesquisadora Carolina Milhorance apresentará os
resultados (2 artigos) do projeto Artimix/INCT na Public Policies International Conference
em Montreal, Canadá.

 2a Conferência Annual de Sustentabilidade e Desenvolvimento:
Chamada para resumos
A Chamada para resumos da 2a Conferência Anual de Sustentabilidade e Desenvolvimento
da Universidade do Michigan (11 a 14 de outubro de 2019) foi prorrogada até o dia 13 de
maio de 2019.

 Cooperação bilateral de pesquisa com a região da América
Latina 2017-2020: Chamada para submissão de projeto em 2019
Como instituição referência na região da América Latina, a Universidade de St. Gallen, por
meio de seu Centro Latino-Americano-Suizo (CLS HSG), abre a seguinte chamada: SEED
MONEY GRANT 2019. O objetivo dessa proposta é fortalecer ou iniciar, na América Latina,
pesquisas científicas em diversas áreas do conhecimento, por meio da pareceria entre
instituições suíças e latino-americanas. O prazo para submissão de projetos é até o dia 16
de junho de 2019.

Zoom

Link Conference Montreal

Veja a página
https://umsustdev.org/20
19-conference/ para mais
informações.

Todas as informações
sobre a chamada podem
ser encontradas no site

 Campanha de dados junto a pesquisadores comunitários –
Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos
No período de 1 a 5 de abril de 2019, ocorreu em Santarém (Pará), no âmbito dos projetos
Odyssea e Odisseia/INCT, o curso de formação de 21 pesquisadores comunitários. O curso
contou com a participação de pesquisadores de diferentes instituições (UnB, UFPA, UFOPA,
CIRAD) além de representantes dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Santarém,
Belterra e Mojuí dos Campos. A formação propiciou a co-construção dos questionários que
serão aplicados nos próximos meses pelos próprios pesquisadores comunitários via
aplicativo de celular (Kobo toolbox). Espera-se levantar 540 questionários com dados sobre
a situação atual da agricultura familiar que permitam apontar estratégias para a sua
consolidação.

Aconteceu
 Reunião ODYSSEA-INCT ODISSEIA: as dinâmicas de expansão da
soja
Nos dias 29 e 30 de Abril de 2019, ocorreu no CDS/UnB uma reunião exploratória sobre as
dinâmicas de expansão da soja em novos territórios (veja a agenda aqui) na qual
participaram pesquisadores das instituições brasileiras UnB/CDS, UnB/PPG Mader,
UnB/NEAZ, CIRAD, UFOPA, UFPA/NAEA e IMAFLOR assim que das universidades europeias
de Rennes (UR2) e de Innsbruck (UIBK).
O foco da reunião foi os territórios de expansão recente da soja no Norte de Mato Grosso
(ao longo da BR-163), no Matopiba, em Santarém, no Paragominas e em Roraíma. O
desenvolvimento nestas regiões distintas apresenta semelhanças, pórem significativas
diferenças espaciais da expansão da soja foram identificadas. As apresentações também
mostraram que não apenas a perspectiva nas regiões diferentes traz conhecimentos
interessantes, mas que a expansão da soja pode ser abordada a partir de diferentes focos
temáticos. A variedade de trabalhos acentuou os efeitos do desmatamento, os conflitos
fundiário e ambiental, os impactos de projetos de infraestrutura, a influencia da soja para o
desenvolvimento socioeconômico e a interdependências urbano-rural nas regiões da
expansão da soja.

 Oficina e Seminário Público na UnB sobre a construção das
políticas públicas de agroecologia e produção orgânica nos estados
federados
No dia 11 de março de 2019, durante a semana "Perspectivas em Agroecologia no Brasil",
promovida pela Associação Brasileira de Agroecologia e a FAP-DF, pesquisadores da Rede
PP-AL e do Núcleo de Estudos em Agroecologia da Universidade de Brasília organizaram um
seminário público no qual foram apresentados os primeiros resultados transversais do
estudo “Construção das políticas públicas para agroecologia nos estados federados do
Brasil”.

 Participação do Coordenador Executivo do INCT/Odisseia,
professor Carlos Hiroo Saito, em eventos internacionais
Representando oficialmente: Global Water Partnership - América do Sul; Universidade de
Brasília; INCT-Odisseia (único brasileiro presente). Genebra, Suíça, 29 a 30 de abril de 2019:
participação no Ecosystem-based Adaptation in Transboundary Basins/Seventh Workshop
on Adaptation to Climate Change in Transboundary Basins, no âmbito da Convention on the
Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes (Water
Convention), atendidos pela United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). O
objetivo do Workshop foi analisar a adaptação baseada em ecossistemas (EbA) na gestão de
recursos hídricos, compartilhando experiências de bacias ao redor do mundo. Tem como
proposta rever as abordagens e medidas baseadas nos ecossistemas para se adaptar às
alterações climáticas adotadas nas bacias transfronteiriças e em nível nacional; identificar
boas práticas e lições aprendidas e formular algumas conclusões para outras atividades.

Nota de resultados e
conclusões dos debates

Genebra, Suíça, 1º de maio de 2019: participação no décima reunião do Grupo de Trabalho
sobre Água e Clima no âmbito da Convention on the Protection and Use of Transboundary
Watercourses and International Lakes (Water Convention), atendidos pela United Nations
Economic Commission for Europe (UNECE). A reunião teve como principais objetivos:
discutir, planejar e fornecer orientação para a implementação das atividades sobre a água e
o clima no âmbito do programa de trabalho para 2019-2021 da Convenção da Água

Maio em foco
Secondments a serem realizados
 Ana Cabral- ISA > Embrapa Amazônia Oriental e Embrapa Solos_WP3 de 15 de Maio

até 16 de Junho 2019: Participar do trabalho de campo na região Transamazônica,
dentro do projeto FUNCACAU, para fazer um mapeamento participativo das áreas de
cacau em vários municípios do estado do Pará. Além disso, continuar o trabalho
iniciado no ano passado com a Embrapa Solos para desenvolver uma metodologia que
combine os métodos usados para obter um indicador de Integridade do Ecossistema,
com produtos derivados de imagens de satélite MODIS, e o uso de métricas de
paisagem para identificar vários níveis de fragmentação na Amazônia Legal.

!!
Antes da sua missão,
mande notícias sobre o
que você vai fazer

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.

Ùltimas publicações
O livro digital gratuito Introdução ao Sensoriamento Remoto de Sistemas Aquáticos Princípios e Aplicações, resultado do esforço de pesquisadores do LabISA do INPE e de
colaboradores, já está disponível para download: www.dpi.inpe.br/labisa.
Acesso
ao
canal
YouTube
do
projeto
https://www.dropbox.com/s/s10jl6lx06lui6o/Agenda%20reuni%C3%A3o%20soja%202930%20abril%202019.pdf?dl=0 e o video da semana de capacitação do dia 01 até 05 de abril
no STTR de Santarém
Nepomuceno, I., Affonso, H., Fraser, J. A., & Torres, M. (2019). Counter-conducts and the
green grab: Forest peoples’ resistance to industrial resource extraction in the SaracáTaquera National Forest, Brazilian Amazonia. Global Environmental Change.
Fraser, J. A. (2018). Amazonian struggles for recognition. Transactions of the Institute of
British Geographers, 43(4), 718-732.

!!
Mandar para Marina suas
últimas publicações
relacionadas aos projetos
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