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Para se programar…


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. Atravês 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. Inicio de Julho, uma
primeira oficina com os sindicatos permitirá definir a estratégia de analise dos dados
e, em agosto (data a confirmar), teremos um seminário de consolidação dos
resultados, aberto a todos os membros de Odyssea e do INCT Odisseia. O objetivo
será de trabalhar na análise dos resultados e construir os primeiros produtos para os
sindicatos.



Reunião midterm INCT ODISSEIA e encerramento LMI-OCE

Nos dias 20 e 21 de Março 2019 no Intituto de Geociências na UnB, acontecerão as
reuniões de encerramento do LMI-OCE junto ao midterm do INCT ODISSEIA.



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: https://noticias.unb.br/component/agenda/agenda/2284



Conferência Europeia de Sistemas Agropecuários no
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, em Portugal,
promovida pelo Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais do Mediterrâneo. O
evento focará sobre 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
Sessão especial em Innsbruck sobre “BR-163: A hot spot of socioenvironmental change in the Brazilian Amazon”
Entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março de 2019, durante a II Conferência
Austríaca de Políticas Internacionais de Recursos Naturais, com o título "Recursos
para uma transformação sócio-ecológico" que ocorreu em Innsbruck/Áustria, foi
realizada uma sessão especial sobre ”BR-163: A hot spot of socio-environmental
change in the Brazilian Amazon“, organizada pelos pesquisadores do projeto
ODYSSEA do WP3 e WP4. Nessa sessão especial, foram apresentadas as pesquisas
empíricas recentes acerca das dinâmicas do norte de Mato Grosso e do Sul de Pará,
ao longo da BR-163, feitas pelos pesquisadores da rede ODYSSEA. A sessão reuniu
trabalhos acadêmicos das instituições da Universidade de Innsbruck, Universidade
Rennes 2, Universidade Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, UnB/CDS e USP. As pesquisas
apresentadas abrangeram estudos sobre mudanças no uso e cobertura da terra,
alterações climáticas, estratégias de expansão do agronegócio, interações ruraisurbanas, bem como conflitos entre uso da terra e as implementações da governança
ambiental. A variedade dos temas, bem como as abordagens metodológicas e
conceituais diferentes (de métodos de sensoriamento remoto a métodos
quantitativos e qualitativos das Ciências Sociais) mostraram perspectivas muito
interessantes e possíveis sinergias para pesquisas futuras na região. Mais detalhes
sobre
a
sessão
especial
se
acha
no
site
da
conferência:
https://www.uibk.ac.at/congress/resourceconference/program/abstracts_ss.html.en#Coy.

Março em foco
Secondments a serem realizados


Laurent Durieux - IRD > Universidade de Brasília_WP3/de 14 de fevereiro
até 06 de março 2019: Mapeamento de habitats de zonas úmidas da
Amazônia por meio de sensoriamento remoto, dados in situ e modelagem
hidrológica. Pareceria entre o ODYSSEA WP3 e o projeto recentemente
aceito BIODIVERSA-Belmont Forum BONDS.
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Antes da sua missão, mande
notícias sobre o que você vai
fazer
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Em suas publicações, quando pertinente, lembrar de indicar o apoio do projeto
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This project leading to this application has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 Research and innovation programme ODYSSEA under the
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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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