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Para se programar…
 Reunião em Santarém sobre as pesquisas de campo
Entre 08 e 12 de julho de 2019, em Santarém-PA, acontecerá uma reunião do projeto
ODYSSEA e o INCT ODISSEIA, com o objetivo de compilar e analisar os dados sobre as
pesquisas de campo realizadas pelos pesquisadores comunitários de Santarém, Belterra
e Mojuí dos Campos. Os estudos foram desenvolvidos entre março e maio do ano em
curso e cerca de 540 questionários foram aplicados.

 3º Congresso Internacional Povos Indígenas da América Latina
(CIPIAL)
Entre 03 a 05 de julho de 2019, na Universidade de Brasília, a pesquisadora Esther Katz
do IRD coordenará a sessão ST46: Povos tradicionais e indígenas: globalização, histórias e
culturas alimentares, no âmbito do 3º Congresso Internacional Povos Indígenas da
América Latina (CIPIAL). O painel será composto por 24 participantes convidados e
contará com a sua apresentação sobre a pesquisa “Alimentação e globalização no Rio
Negro (Amazonas)".

 Roças e plantas no campo do patrimônio: os sistemas
agrícolas tradicionais em perspectiva
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o Instituto de Pesquisa
para o Desenvolvimento (IRD-França) e a Empresa Brasileira de Pesquisa agropecuária
(EMBRAPA) convidam para o Seminário “Roças e plantas no campo do patrimônio: os
sistemas agrícolas tradicionais em perspectiva”, que será realizado nos dias 08 e 09 de
julho 2019, no Auditório do CENARGEM, Embrapa Sede, Brasília-DF.

 Prêmios de Empreendedorismo Consciente 2019
Os Prêmios Professor Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo
Consciente são considerados as maiores premiações em valor pecuniário da
América Latina. Além do prêmio em dinheiro, o vencedor pode ter o seu projeto
contratado por uma das Agências de Desenvolvimento/Fundações de Amparo à
Pesquisa da Região Norte. O prazo para inscrição é até 02/09/2019.

Link da programação do
CIPIAL

Inscrições ao seminário no
link

Inscrições no
site www.amazonia.ibict.

br

Zoom
 Fórum Internacional sobre a Amazônia (II FIA)
Entre o dia 04 e 07 de junho de 2019, no âmbito do Fórum Internacional sobre a
Amazônia (II FIA), na UnB, os projetos ODYSSEA e o INCT ODISSEIA marcaram presença
com uma roda de conversa intitulada “Apostando numa ciência cidadã: os desafios em
construir um observatório socioambiental em Santarém junto com a sociedade”. O
evento atraiu um número expressivo de participantes dos âmbitos acadêmico e político,
tendo como palestrantes convidados a Dra. Ione Missae da Silva Nakamura, Promotora
de Justiça do Ministério Público do Pará e o Sr. Manoel Edivaldo Santos Matos,
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, além dos pesquisadores
Carlos Passos, Stéphanie Nasuti e Emilie Coudel, com moderação de Gabriela Litre, do
CDS/UnB. Os palestrantes dialogaram com o público sobre a importância de se criar um
observatório socioambiental que permita sistematizar e produzir conhecimentos e
que, ao mesmo tempo, instrumentalize a ação política de movimentos sociais e
qualifique o debate político em um território como Santarém (Oeste do Pará), onde os
conflitos pelo uso da terra e pelo acesso aos recursos naturais são frequentes. Os
participantes da mesa concluíram que a experiência trouxe aprendizados importantes
para pensar a contribuição de uma ciência cidadã para um debate esclarecido, que mais
do que empoderar os atores, reforça a capacidade destes sujeitos de pensar no seu
poder de ação como cidadão e como sociedade.

Aconteceu
Simpósio Internacional sobre Recursos, Desigualdades e Desenvolvimento dos
Territorios Rurais na América Latina, Caribe e Europa
Nos dias 04 e 05 de junho de 2019, a rede PP-AL assegurou a coordenação científica do
Simpósio Internacional sobre Recursos, Desigualdades e Desenvolvimento dos
Territórios Rurais na América Latina, Caribe e Europa do IdA, EU-LAC e AFD, no marco da
Semana da América Latina e do Caribe em Paris, França. A conferência mobilizou 200
participantes, que reuniram-se no Senado, no dia 4 de junho, e na AFD, no dia 05 de
junho. O evento contou com 20 palestrantes, incluindo 10 membros latino-americanos
da rede PP-AL (da Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, México, Peru ), em torno da
questão das mudanças e das desigualdades na gestão de recursos e políticas públicas em
territórios rurais. A organização científica ficou sob a responsabilidade dos
pesquisadores Martine Guibert (UMR Dynamiques Rurales, Universidade de Toulouse) e
Eric Sabourin (CIRAD & Universidade de Brasília). Para mais informações, acesse ao link
seguinte.
Conferência Internacional de Política Públicas
Entre 25 e 28 de junho de 2019, em Montreal, Canadá, a pesquisadora Carolina
Milhorance participou da Conferência Internacional de Política Públicas (ICPP4). Mais de
1300 participantes de todos os continentes estiveram presentes e importantes
referências da análise de políticas públicas. As mudanças climáticas e temas relacionados
à governança ambiental estiveram bem representados nos painéis.
Task Force on Water and Climate
Entre 29 e 30 de abril de 2019, Carlos Saito, Coordenador Executivo do INCT Odisseia,
participou, em Genebra, na Suíça, no Ecosystem-based Adaptation in Transboundary

Basins/Seventh Workshop on Adaptation to Climate Change in Transboundary Basins. As
apresentações, a lista dos participantes assim como os outros documentos relacionados
as
reuniões
estão
disponiveis
nos
links
seguintes:
https://www.unece.org/index.php?id=50193 (para a reunião global) e no
https://www.unece.org/index.php?id=50197 (para a específica reunião sobre a Task
Force).

Julho em foco
Secondments a serem realizados
Jos Barlow- ULANC > Embrapa Amazônia Oriental _WP3_de 26 de julho a 31 de
dezembro 2019: o objetivo será auxiliar os alunos de Mestrado e Doutorado a
escreverem artigos científicos com base nas análises qualificadas de suas pesquisas e
orientá-los em suas atividades de extensão e no planejamento da coleta de dados em
florestas secundárias e degradadas.

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

James Fraser- ULANC > Universidade Federal do Pará _WP4_de 15 de março a 15 de
agosto de 2019: o objetivo será dar aulas, ajudar na orientação de alunos de Mestrado e
Doutorado, escrever artigos na área de ciências sociais (Geografia Humana e
Antropologia Social), em colaboração com pesquisadores brasileiros, realizar viagens de
campo para coleta de dados e participar de atividades políticas junto com os povos da
floresta.
Esther Katz- IRD > Universidade de Brasilía_WP4_de 01 de julho a 11 de agosto 2019: o
objetivo será de reunir-se com os colegas do projeto ODYSSEA para escrever novas
publicações a partir do campo realizado no âmbito do projeto Clim-Fabian. Como já
mencionado, a pesquisadora fará também uma apresentação no 3º CIPIAL e participará
do Seminário “Roças e plantas no campo do patrimônio: os sistemas agrícolas
tradicionais em perspectiva”.

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.

Últimas publicações
Carolina Milhorance, Priscylla Mendes, Eric Sabourina, Jean-François Le-Coq, Climate and
Water Policy Integration in Brazil’s Semi-arid Rural Region: Insights from an Advocacy
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Mandar para Marina suas

Coalition Framework and Policy Network Perspective, 28 de Junho de 2019Apresentação na International Conference on Public Policy (ICPP4) em Montreal, no
Canadá.

últimas publicações
relacionadas aos projetos

Carolina Milhorance, Eric Sabourina, Priscylla Mendesa, Jean-François Le-Coq,
Adaptation to climate change and policy interactions in Brazil’s semiarid region, 28 de
Junho de 2019- Apresentação na International Conference on Public Policy (ICPP4) em
Montreal, no Canadá.
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