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Agenda - 2.012
ENCONTRO ACADÊMICO INTERNACIONAL. TEMA: CIDADES, CLIMA E SAÚDE
O Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP)
sediará encontro acadêmico internacional sobre participação da universidade no enfrentamento das
mudanças climáticas e sua interlocução com as diversas instâncias do governo e da sociedade civil em
busca de proposições.
O evento será realizado no dia 5 de novembro, das 14h às 17h30, no IAG-USP. O endereço é Rua do
Matão, 1226, Cidade Universitária, São Paulo. Será oferecido certificado aos participantes inscritos.
A iniciativa do encontro surgiu da convergência de interesses do Núcleo de Apoio à Pesquisa em
Mudanças Climáticas (Incline) da Faculdade de Saúde Pública (FSP), do IAG e do Instituto de
Eletrotécnica e Energia (IEE), unidades pertencentes à USP.
Mais informações e inscrições: http://www.incline.iag.usp.br/data/noticias_BRA.php#N0

EXPOSIÇÃO BRAZILIAN NATURE É ABERTA NO MUSEU DO MIT
A exposição Brazilian Nature Mystery and Destiny foi inaugurada no dia 22 de outubro, no Museu do
Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Estados Unidos, durante a cerimônia de encerramento
do segundo simpósio da FAPESP Week 2012.
Resultado de uma parceria entre a FAPESP e o Museu Botânico de Berlim, a exposição mostra o trabalho
de documentação feito por Carl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868), reunido na obra Flora
brasiliensis, e uma comparação com fotografias atuais de plantas e biomas. Mostra ainda resultados de
pesquisas realizadas no âmbito do projeto "Flora fanerogâmica do Estado de São Paulo" e do programa
BIOTA-FAPESP.
A exposição tem sido mostrada em diversas cidades da Alemanha, Estados Unidos e Canadá.
Participaram da cerimônia de encerramento da FAPESP Week 2012 e da abertura da exposição em
Cambridge, entre outros, Carlos Américo Pacheco, reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA),
Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da FAPESP, e o embaixador Fernando de Mello Barreto
Filho, cônsul-geral do Brasil em Boston.
Na ocasião, Pacheco e R. John Hansman, diretor do MIT International Center for Air Transportation,
falaram a respeito do acordo recentemente firmado entre as duas instituições. Por meio dele, o MIT
participará de pesquisas na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, em parceria com o ITA. A
parceria começará em 2013.
O acordo firmado entre o ITA e o MIT também envolve o intercâmbio acadêmico de estudantes,
professores visitantes e a definição de linhas de pesquisa conjuntas.
Brito Cruz falou sobre as oportunidades de intercâmbio entre a FAPESP e as dezenas de instituições de
ensino e pesquisa que atuam na área de Boston, com ênfase no programa Jovens Pesquisadores em
Centros Emergentes e no Auxílio à Pesquisa – Pesquisador Visitante.
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Ben Ross Schneider, professor do Departamento de Ciência Política do MIT – que é um dos
coordenadores da FAPESP Week 2012, juntamente com Brito Cruz e Marcelo Knobel, professor e próreitor de graduação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) –, também falou na cerimônia
especialmente sobre o programa MIT Brazil – um dos 17 programas binacionais que compõem o MIT
International Science and Technology Initiatives (MISTI).
Schneider disse que o MIT Brazil teve início em 2009 e que tem entre seus principais objetivos aumentar
a presença de estudantes do MIT no Brasil. Para isso, o programa tem promovido mais cursos de
português na área de Cambridge.
O website do MIT Brazil dá destaque ao acordo do MIT com a FAPESP, cujos primeiros resultados de
pesquisa foram apresentados durante a sessão em Cambridge da FAPESP Week 2012, e reproduz
reportagem da revista The Economist sobre a FAPESP, publicada em janeiro de 2011.

FSP-USP LANÇA MESTRADO EM AMBIENTE, SAÚDE E SUSTENTABILIDADE
A Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP) acaba de lançar, por meio de
seu Departamento de Saúde Ambiental (HSA), o Curso de Mestrado Profissional em Ambiente, Saúde e
Sustentabilidade – conceito 5 pela Capes, nota máxima para essa modalidade.
De acordo com a FSP, o curso objetiva promover a formação profissional stricto sensu com a produção
de conhecimento aplicado, desenvolvimento de pensamento crítico, aprimoramento de tecnologias e
inovações, inclusive sociais, em processos de gestão e intervenção com foco intersetorial em ambiente,
saúde e sustentabilidade.
“Sob a perspectiva de maior aproximação e colaboração entre o meio acadêmico e a gestão pública e
privada, esse mestrado profissional visa contribuir para ampliar a importância da universidade pública
mediante demandas da sociedade”, destaca a Faculdade.
O curso está inserido no contexto da Pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública, cujos cursos de
Mestrado Acadêmico e de Doutorado se encontram consolidados e em plena atuação. Dessa forma,
contará com estrutura ampla de laboratórios, dos quais sete de interesse mais direto para esta
proposta: Geoprocessamento, Qualidade do Ar, Ventilação, Microbiologia Ambiental, Qualidade FísicoQuímica da Água e de Efluentes Líquidos e o de Informação em Saúde e Ambiente.
Como infraestrutura específica constam 21 salas para docentes e quatro para alunos, equipadas com
computadores e acesso à internet. A biblioteca da FSP é um centro de referência na área em âmbito
mundial, contando com vasto acervo em títulos (33 mil) e volumes (375 mil), uma coleção de quase 3
mil periódicos e acesso às principais bases de dados nacionais e internacionais.
A estrutura do curso terá três linhas de atuação científico/tecnológicas: "Gestão Ambiental e
Sustentabilidade Urbana", “Gestão em Serviços de Saneamento Ambiental" e "Vigilância em Saúde
Ambiental e do Trabalhador".
O curso terá a duração de dois anos e meio e a primeira turma se inicia já em 2013. As vagas são
destinadas a interessados com formação em nível superior em áreas diversificadas.
A inscrição para o Processo Seletivo será dividida em duas etapas. A primeira, que é a prova de
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proficiência em inglês, estará aberta até o dia 31 de outubro junto ao Centro Interdepartamental de
Línguas da FFLCH/USP (informações para realizar a inscrição em:
http://clinguas.fflch.usp.br/content/profici%C3%AAncia-em-ingl%C3%AAs)
A segunda inscrição, prova de português, poderá ser feita até o dia 7 de novembro na Secretaria do
Departamento de Saúde Ambiental da FSP. As provas serão realizadas em 9 e 10 de novembro de 2012,
das 14h30 às 16h30.
O Edital do Processo Seletivo pode ser consultado na página:
www.fsp.usp.br/site/paginas/mostrar/2505.
Mais informações: www.fsp.usp.br/site/noticias/mostrar/2568 e mpsas@fsp.usp.br.

ENCONTRO ACADÊMICO INTERNACIONAL “INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE E GESTÃO
AMBIENTAL”
19/10/2012

Agência FAPESP – A Faculdade de Saúde Pública (FSP) e a Escola de Engenharia de São Carlos (EESC),
ambas da Universidade de São Paulo (USP), promoverão, no dia 8 de novembro, o encontro acadêmico
internacional “Indicadores de sustentabilidade e gestão ambiental”.
O objetivo do encontro é discutir aspectos conceituais e práticos da construção de indicadores que deem
suporte a iniciativas pautadas pelo desenvolvimento sustentável.
A programação do evento será composta por palestras, que serão proferidas por especialistas do Brasil
e do exterior.
Durante o encontro será lançado o livro Indicadores de Sustentabilidade e Gestão Ambiental, editado
por Arlindo Philippi Jr., professor da FSP, e Tadeu Fabrício Malheiros, professor da EESC.
O evento será realizado no auditório “Paula Souza” da FSP, localizado na Av. Dr. Arnaldo, nº 715, em
São Paulo – SP.
Mais informações e inscrições: http://www.fsp.usp.br/site/eventos/mostrar/2590

MESTRADO EM AGROECOLOGIA DA UFSCAR
Curso busca promover agricultura sustentável e estratégias alternativas de desenvolvimento rural.
Prazo vai até 22 de novembro
O Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural (PPGADR), do Centro de
Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), recebe inscrições para o processo
seletivo do curso de Mestrado até 22 de novembro.
O programa busca a introdução de uma perspectiva inovadora em relação à produção de alimentos.
Também visa à avaliação de agroecossistemas sustentáveis baseados nos conceitos e ferramentas
utilizados pela Agroecologia – campo de estudo que incorpora as áreas de conhecimento da Ecologia,
Agronomia, Economia e Sociologia. Envolve ainda questões relacionadas às estratégias alternativas de
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desenvolvimento rural e suas perspectivas políticas.

Pretende-se formar profissionais comprometidos com o entendimento e aplicação de conceitos e
métodos adotados pela Agroecologia, dotados de base científica e técnica para uma visão integrada e de
natureza interdisciplinar na busca do desenvolvimento rural sustentável.
Os alunos devem ser capazes de produzir e difundir o conhecimento científico e o desenvolvimento de
manejo agroecológico. Devem ainda contribuir em nível científico, político, econômico, sociocultural e
ambiental para a implantação de sistemas agroecológico de produção agropecuária.
Esses profissionais serão habilitados para formulação, planejamento e execução de políticas públicas e
de desenvolvimento rural que visem ao desenvolvimento socioeconômico-ambiental e voltadas
principalmente à agricultura de base familiar.
Mais informações: blog.cca.ufscar.br/ppgadr/

4º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENERGIA SOLAR
A Associação Brasileira de Energia Solar (Abens) realizará, nos dias 18 a 21 de setembro, o 4º
Congresso Brasileiro de Energia Solar.
O evento será realizado paralelamente à 5ª Conferência Latino-Americana da International Solar Energy
Society (ISES), no Memorial da América Latina, localizado na Av. Auro Soares de Moura Andrade, nº
664, em São Paulo (SP).
O objetivo do encontro é integrar a comunidade brasileira e latino-americana envolvida com as
diferentes utilizações da energia solar e de outras formas de energias renováveis.
“Formas de conversão diretas e indiretas da energia solar”, “Conversão térmica e fotovoltaica da
energia solar” e “Energia das marés e das ondas” , são alguns temas que serão discutidos durante o
congresso.
Mais informações e inscrições: www.ivcbens.com.br

IDRC LANÇA CHAMADA SOBRE CONTROLE DO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
O International Development Research Centre (IDRC), com sede no Canadá, lançou uma chamada de
projetos de pesquisa com foco em intervenções no controle do álcool em países de baixa ou média
renda.
O objetivo principal da chamada é apoiar projetos realizados por pesquisadores de países em
desenvolvimento voltados para nortear estratégias e políticas públicas que visem diminuir o consumo de
álcool pela população em geral, especialmente entre os mais pobres.
As principais áreas de pesquisa apoiadas pela chamada serão: análises do consumo de álcool entre a
população de países de baixa ou média renda; potenciais efeitos de políticas de taxação de impostos e
de preço do álcool, visando reduzir o consumo; medidas de restrição ou proibição da venda do álcool no
varejo; campanhas de conscientização sobre o uso do álcool; e medidas para reduzir os impactos do
consumo de álcool na saúde pública.
Os pesquisadores interessados deverão ser naturais ou ter residência permanente em países de baixa
ou média renda, além de serem vinculados a uma instituição de pesquisa de seu respectivo país de
origem. Brasileiros podem participar da chamada.
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Os projetos selecionados receberão grants de até US$ 300 mil por um período máximo de até 36 meses.
Pesquisas com participação de cientistas de diferentes países poderão receber grants maiores.
As propostas de projetos poderão ser submetidas até o dia 29 de junho em inglês ou francês, no
formato Word ou PDF, para o e-mail ncdp@idrc.ca.
Mais informações: www.agencia.fapesp.br/ncdp_alcohol2012.pdf e ncdp@idrc.ca

2º SEMINÁRIO DE SEMENTES E MUDAS FLORESTAIS NATIVAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agência FAPESP – O 2º Seminário de Sementes e Mudas Florestais Nativas do Estado de São Paulo será
realizado em Sorocaba (SP) no dia 15 de junho.
O seminário será promovido pelo Projeto ApoiAr, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com
apoio da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo.
A nova legislação recentemente publicada pelo Ministério da Agricultura normatizando a produção de
sementes e mudas florestais requer um amplo debate da sociedade sobre sua aplicação, viabilidade e o
futuro do setor. O evento terá o objetivo de capacitar responsáveis técnicos a efetuar a legalização de
produção de sementes e mudas.
Voltado para técnicos que se dedicam à produção de sementes e mudas, o evento terá suas conferências
apresentadas por Fátima Piña-Rodrigues e José Mauro Santana da Silva, professores da UFSCar.
Mais informações: http://sementeflorestaltropical.blogspot.com.br

LANÇAMENTO DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DOS CATADORES E CATADORAS E AMPLIAÇÃO DA
COLETA SELETIVA NO GRANDE ABC E POSSE DO SEU CONSELHO GESTOR.
Data: 15 de maio de 2012
Local: Consórcio Intermunicipal do Grande ABC - Av. Ramiro Colleoni, 5, Centro, Santo André-SP.
Horário: 14h às 17h
Programação:
.- Abertura com o Presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC Mario Reali
.- Palestra com o Prof Ladislau Dowbor: “Organização Social dos Catadores/as de Materiais
Recicláveis e Associativismo”
O projeto busca o fortalecimento dos catadores/as nos municípios de Diadema, Ribeirão Pires, Mauá e
São Bernardo e toda a região do Grande ABC, e se compromete a contribuir para trazer melhorias à
coleta seletiva através de três focos principais:
1-A atualização e sistematização dos cadastros municipais configurando uma base de dados regional;
2-sensibilização e mobilização de catadores avulsos para a relevância da organização social e melhoria
do acesso aos direitos;
3-estruturação de programas de formação voltados aos três principais públicos que são catadores
organizados, catadores “novos” e gestores públicos.

PROGRAMAS DE SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS PARA MICROS, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Paulista (Unip) realiza nos
dias 29 e 30 de maio o workshop Programas de Serviços Sustentáveis para micro, pequenas e médias
empresas (MPMEs).
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O evento será realizado no campus Indianópolis e tem como objetivo desenvolver as habilidades
necessárias para implantar programa de serviços sustentáveis para MPMEs. Visa também estimular
contatos e troca de ideias entre os participantes interessados em temas como produção mais limpa e
prevenção da poluição.
A direção é de Luis Velázquez Contreras, professor da Universidad de Sonora, no México, e professor
adjunto da University of Massachusetts Lowell, nos Estados Unidos.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 4 de maio pelo e-mail
workshop_mpmes@advancesincleanerproduction.net
Encaminhar mensagem com o assunto “Inscrição de processo seletivo”. O anexo da mensagem deve
conter uma carta de solicitação formal. Como o número de vagas é limitado, a seleção será feita em
função das necessidades manifestadas pelo candidato.
Mais informações: www.advancesincleanerproduction.net

12º WORKSHOP DE PLANTAS MEDICINAIS
As Divisões de Agrotecnologia e de Fitoquimica do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas,
Biológicas e Agrícolas (CPQBA) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) realizam entre os dias
8 e 11 de maio o 12º Workshop de Plantas Medicinais.
O curso se propõe a fornecer conhecimentos teóricos e práticos sobre a produção de plantas medicinais,
sendo destinado principalmente a agrônomos, extencionistas e produtores. O objetivo é promover a
melhora da qualidade no cultivo de plantas medicinais e na produção de extratos destinados a
fitomedicamentos.
O curso está divido em dois módulos, que podem ser feitos em seqüência ou separadamente. O primeiro
trata de cultivo e processamento pós-colheita dentro de critérios de boas práticas agrícolas e conforme
a legislação vigente. Já o segundo módulo traz uma abordagem teórica sobre a obtenção de extratos,
métodos de análise e equipamentos.
São oferecidas 25 vagas, preenchidas por ordem de inscrição. As aulas práticas e teóricas serão
realizadas na Estação Experimental do CPQBA, na Vila Betel, em Paulínia.
Inscrições e outras informações pelo telefone 19 2139-2853 ou pelo site
www.funcamp.unicamp.br/eventos/CPQBA/index.asp
1º CONGRESSO BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO
O evento será realizado entre os dias 15 e 19 de outubro no Centro de Convenções Rebouças, em São
Paulo. A organização é da Associação Brasileira de Avaliação de Impacto e da Rede de Língua
Portuguesa de Avaliação de Impactos.
De acordo com os organizadores, o tema escolhido para o encontro – “Desenvolvimento com
responsabilidade” – busca envolver o universo em torno dos planos de desenvolvimento econômico nos
países emergentes e sua base de investimentos, oferecendo oportunidade para o exercício teórico,
conceitual e metodológico necessário para o aperfeiçoamento da avaliação de impactos em suas
diversas modalidades.
Nesse contexto, foram adotados os subtemas: Política ambiental e governança; Energia e
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desenvolvimento; Infraestrutura; Biodiversidade; Meio ambiente, cultura e sociedade.
Mais informações e inscrição: avaliacaodeimpacto.org.br
ou pelo email congresso@avaliacaodeimpacto.org.br

2º SIMPÓSIO GEOCIÊNCIAS E MEIO AMBIENTE
O Instituto Geológico, da Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo, realizará,
nos dias 29 e 30 de maio, o 2º Simpósio Geociências e Meio Ambiente (Sigma).
Durante o evento será realizado o 1º Seminário de Iniciação Científica em Geociências e o Seminário
Anual do Instituto Geológico.
A programação do 1º Seminário de Iniciação Científica em Geociências será composta por apresentação
de trabalhos em geociências realizados por graduandos. Já no Seminário Anual do Instituto Geológico
serão apresentados os principais resultados de projetos desenvolvidos na instituição.
O simpósio será realizado no anfiteatro do Zoológico de São Paulo, localizado na Av. Miguel Estéfano, nº
4241.
Mais informações e inscrições: www.itcongressos.com.br/itcMeeting/ComoChegar.aspx?Id=314&Lg=1

CONFERÊNCIA USP SOBRE O MAR PROMOVIDA PELO INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DA UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO (USP)

Com o objetivo de promover uma reflexão sobre os temas “Oceano e Clima”, “Biodiversidade” e
“Exploração em Águas Profundas”, incorporar novas áreas de conhecimento e ampliar a interatividade
interinstitucional, o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP) realiza entre 16 e 18 de
maio a Conferência USP sobre o Mar.
O evento será realizado no Anfiteatro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), na Cidade
Universitária, entre 9h30 e 17h.
Contará com a participação de palestrantes internacionais, como Antonio Busalacchi e Thomas Malone,
ambos da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, Sergio Navarrete, da Pontifícia Universidade
Católica de Chile, e Juan Luis Suárez de Vivero, da Universidade de Sevilha.
A participação na conferência é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo site
www.inovacao.usp.br/uspconferencias

XII CONGRESSO BRASILEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MEIO AMBIENTE
A Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente - Abrampa comunica a
realização do XII Congresso Brasileiro do Ministério Público do Meio Ambiente, o mais importante
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fórum de discussões do Ministério Público Brasileiro de Meio Ambiente, dedicado ao debate da atuação
ministerial, do papel do Poder Judiciário, da legislação ambiental, das técnicas de negociação e do
desenvolvimento sustentável.
Ao longo dos anos, a Abrampa tem buscado fomentar, durante os Congressos anuais, as discussões a
respeito do crescimento econômico brasileiro e a conseqüente necessidade de diálogo das instituições
sobre as repercussões ambientais desse desenvolvimento e o adequado manejo dos importantes
instrumentos legais que lhe são confiados por sua atribuição constitucional.
Para a 12ª edição do encontro, a Abrampa novamente volta a atenção para o próprio Ministério Público
ambiental, buscando o seu aprimoramento e qualificação, para o atendimento dos anseios da sociedade
brasileira na busca por um meio ambiente equilibrado, assunto que a todos pertine, na busca do
desenvolvimento sustentável e do diálogo entre todos os atores.
Nesse contexto, o XII Congresso da Abrampa será realizado pela primeira vez na região Centro-Oeste
do país, no Auditório Juscelino Kubitschek, da Procuradoria-Geral da República, na cidade de
Brasília/DF, nos dias 18 a 20 de abril de 2011.
O evento, que terá o tema “Desafios em busca do desenvolvimento sócioeconômico e ambiental”,
objetiva promover a interlocução entre os membros dos diversos Ministérios Públicos brasileiros e a
sociedade, de forma a discutir as alterações legislativas brasileiras atuais, além de avaliar o papel da
justiça e a função do Ministério Público nesse contexto, sobretudo em temas como a defesa do
patrimônio cultural, o planejamento urbano, a economia verde e a tutela jurídica do acesso à
biodiversidade.
O congresso trará de oficinas de capacitação, apresentações de palestras, conferências e painéis,
abertos para todo o público inscrito, com especialistas, seja no campo teórico, seja em experiências,
sobre diversos temas de interesse ambiental, relacionados à legislação ambiental ao desenvolvimento
econômico, sustentabilidade, instrumentos jurídicos de proteção ao meio ambiente e patrimônio
cultural.
Está previsto um público de 600 congressistas, entre membros do Ministério Público e do Poder
Judiciário, parlamentares, autoridades, integrantes do Poder Executivo, juristas, advogados,
empresários, profissionais do setor, professores, estudantes, especialistas e estudiosos das questões
jurídicas, legislativas, políticas e administrativas relacionadas à causa ambiental.
Confira a programação e faça já a sua inscrição.

SEMINÁRIO INTERNACIONAL “DESCONSTRUINDO A CRISE CIVILIZACIONAL: UM OLHAR SOBRE A RIO
+ 20”
Data: dias 16 e 17 de abril
Local: sede regional do Ministério Público Federal, em São Paulo, Rua Frei Caneca, nº 1360 - Consolação
- São Paulo - CEP 01307-002 - PABX 0XX11 3269-5000

O evento será transmitido ao vivo pela WEB e há vários núcleos regionais e estaduais em construção,
para participação on-line.

As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas pelo e-mail semina.rio20@proam.org.br

Maiores informações podem ser obtidas no site www.proam.org.br
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Programação completa do evento, >> acesse aqui

PROAM-Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental
Carlos Bocuhy - Presidente
Av Brigadeiro Faria Lima 1811, cj. 127-128
Jardim Paulistano – São Paulo – SP
CEP 01452-913

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SERÁ TEMA DO PROGRAMA L’ORÉAL-UNESCO PARA MULHERES NA
CIÊNCIA

Prêmio é oferecido pela Academia Brasileira de Ciências, Unesco e L’Oréal. Inscrições de 19 de março a
13 de maio (reprodução)
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e a Academia
Brasileira de Ciências (ABC) anunciaram a sétima edição brasileira do Programa L’Oréal-Unesco para
Mulheres na Ciência. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 19 de março e 13 de maio.
Nesta edição, o programa dará prioridade a estudos que contribuam para o desenvolvimento
sustentável, em suas vertentes econômica, ambiental e social. O tema remete às discussões que
ocorrerão na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20).
O objetivo da premiação é incentivar a presença da mulher na linha de frente do conhecimento e
garantir visibilidade ao trabalho das pesquisadoras, além de oferecer condições favoráveis para a
continuidade de projetos por meio do auxílio financeiro.
Podem se inscrever no programa cientistas das áreas de Ciências Biomédicas, Biológicas e da Saúde,
Ciências Físicas, Ciências Matemáticas e Ciências Químicas. Cada profissional vencedora recebe bolsaauxílio no valor equivalente a US$ 20 mil. Lançado em 2006, o programa já beneficiou ao todo 40 jovens
cientistas no país, distribuindo mais de R$ 1 milhão em bolsas-auxílio.
Mais informações: http://loreal.abc.org.br

1ª SEMANA INTERNACIONAL DE FITOTERAPIA DE ARARAQUARA
A Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCFar) da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a
Associação Brasileira de Fitoterapia (Abfit) realizam entre os dias 21 de abril e 1º de maio a 1ª Semana
Internacional de Fitoterapia de Araraquara.
O evento, que será realizado no prédio da FCFar, visa compartilhar saberes sobre o valor medicinal das
plantas e medicamentos fitoterápicos por meio de palestras, painéis e visita técnica. Também será
realizado o 1º Curso de Fitoterapia para profissionais da saúde.
Podem se inscrever profissionais da área de saúde e alunos de graduação e pós-graduação que tenham
interesse no tema. São oferecidas 210 vagas. O custo varia de R$ 50 a R$ 150 e haverá desconto até 13
de abril.
Informações e inscrições pelo telefone (16) 3301-6993 ou pelos e-mails
moreirar@fcfar.unesp.br e raquelrioclaro@gmail.com

FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE
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A Coordenadoria Geral da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) realizará, no dia 23 de março,
o Fórum Permanente de Energia & Ambiente.
Com o tema “A produção de alimentos, energia e serviços ambientais no espaço rural e a resiliência dos
ecossistemas do planeta”, o evento tem apoio da Rede Ibero-Americana de Agroecologia para o
Desenvolvimento de Sistemas Agrícolas Resilientes às Mudanças Climáticas (RedAgRes).
“Sistemas agrícolas resistentes às mudanças climáticas”, “A perspectiva dos agricultores ecológicos” e
“A modelagem da biosfera, do país e da universidade” são alguns temas que serão abordados durante o
encontro.
O evento será realizado no auditório do Centro de Convenções da Unicamp, situado na R. Elis Regina, nº
131, na Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, em Campinas (SP).
Mais informações e inscrições: foruns.bc.unicamp.br/energia/foruns_energia.php

BIOTA-BIOEN-CLIMATE CHANGE JOINT WORKSHOP: SCIENCE AND POLICY FOR A GREENER ECONOMY
IN THE CONTEXT OF RIO+20
6 e 7 de março de 2012 - das 9 às 18 horas
Espaço APAS - Rua Pio XI, 1200 - Alto da Lapa - São Paulo - SP
Mais informações: eventos@fapesp.br / (11) 3838 4216 / 4362 http://www.ecolnews.com.br/Rio_mais_20_fapesp.htm
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) realizará o “BIOTA-BIOEN-Climate
Change Joint Workshop: Science and Policy for a Greener Economy in the Context of RIO+20” nos dias 6
e 7 março de 2012, no Espaço Apas, na capital paulista.
Trata-se de um evento preparativo para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável (UNCSD), também chamada de RIO+20, que ocorrerá de 20 a 22 de junho de 2012 no Rio
de Janeiro.
O objetivo do evento preparativo é contribuir para as discussões sobre tópicos que estarão em pauta
durante a RIO+20 a partir das pesquisas mais avançadas realizadas no Brasil sobre clima,
biodiversidade, meio ambiente e energia, entre outros temas. Para tanto, estarão reunidos em São
Paulo, pesquisadores de todos os projetos apoiados pela Fundação relacionados à temática da RIO+20.
Serão apresentados temas como a produção de bioenergia, mecanismos de mitigação das mudanças
climáticas e conservação da biodiversidade, ecossistemas, economia verde e economia criativa, políticas
públicas, entre outros, sempre no contexto da RIO+20, cujo objetivo é assegurar um comprometimento
político dos países para o desenvolvimento sustentável, além de avaliar o progresso feito até o
momento e as necessidades de implantar as resoluções dos principais encontros sobre desenvolvimento
sustentável realizados nos últimos anos.
Com a presença de Chefes de Estado e de Governo, a expectativa é de que a RIO+20 – que marca o 20º
aniversário da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), que
também ocorreu no Rio de Janeiro, em 1992, e o 10º aniversário da Cúpula Mundial sobre
Desenvolvimento Sustentável (WSSD), ocorrida em Johanesburgo (África do Sul), em 2002 – resulte em
um documento político focado também nos novos desafios que se impõem a todos os países.
Por isso, os temas em foco na RIO+20 – economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e
da erradicação da pobreza, e o quadro institucional para o desenvolvimento sustentável – estarão
presentes também no “BIOTA-BIOEN-Climate Change Joint Workshop: Science and Policy for a Greener
Economy in the context of RIO+20”.
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2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ECOLOGIA DE PAISAGENS
O 2º Congresso Brasileiro de Ecologia de Paisagens será realizado pela Associação Internacional de
Ecologia de Paisagens do Brasil (IALE-BR), entre os dias 10 e 12 de setembro de 2.012, em Salvador
(BA).
O tema geral do evento é “Ecologia de paisagens e sustentabilidade: conectando a teoria à prática da
conservação”. As propostas para simpósios e mesas-redondas poderão ser apresentadas até o dia 1º de
abril. As inscrições com desconto poderão ser feitas até o dia 6 de agosto.
A IALE-BR é a filial brasileira da Sociedade Científica Internacional de Ecologia de Paisagens (IALE). Em
conjunto com o evento, será realizado o 2º Simpósio da Society for Conservation Geographic
Information Systems. O simpósio terá como tema “SIG para conservação da biodiversidade: apoiando o
planejamento e gestão de paisagens sustentáveis”.
O congresso pretende fortalecer a Ecologia de Paisagens no Brasil e dar continuidade aos trabalhos da
IALE na América Latina. O simpósio deve atrair, além de pesquisadores das áreas de Ecologia de
Paisagens e de Conservação, diversos profissionais interessados nos recentes avanços dos Sistemas de
Informações Geográficas aplicados à conservação ambiental.
Mais informações: www.eventus.com.br/iale2012

INVENTÁRIO DA FAUNA SILVESTRE E BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO
A Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Botucatu, está
com inscrições abertas para o curso Inventário da Fauna Silvestre e Biologia da Conservação, que
ocorrerá entre 6 e 10 de fevereiro de 2012.
O curso, que conta com a parceria do Instituto de Biociências da universidade, consiste em atividades
práticas sobre métodos de coleta e análise de material genético.
Serão abordados assuntos como “Coleta de fezes de mamíferos de médio e grande portes”, “Coleta de
sangue de mamíferos domésticos”, “Citogenética animal e suas aplicações”, “Delineamento, análise de
dados e apresentação de relatórios de fauna silvestre” e “Cultura de tecidos para análise citogenética”.
O curso terá a duração 44 horas e tem como público-alvo profissionais e estudantes de graduação e
pós-graduação das áreas de Ciências Biológicas, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária e Zootecnia.
Mais informações e inscrições:
ibb.unesp.br/extensao/Inventario_Fauna_Silvestre_Biologia_Conservacao/index.php

1º SEMINÁRIO SOBRE GEOMECÂNICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
A Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC) da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) realizará, nos dias 7 a 9 de fevereiro, o 1º Seminário sobre Geomecânica dos Resíduos
Sólidos Urbanos.
A programação do evento será composta por mesas-redondas, mini-cursos, visitas técnicas e palestras,
que serão proferidas por especialistas do Brasil e do exterior.
“Monitoramento geotécnico de aterros sanitários” e a “Importância da construção de células
experimentais de grandes dimensões para estudos de comportamento de aterros sanitários” são alguns
assuntos que serão discutidos durante o evento.
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O encontro será realizado no auditório da FEC, situado na Av. Saturnino de Brito, nº 224, na Cidade
Universitária Zeferino Vaz, em Campinas (SP).
As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas até 30 de dezembro. As vagas são limitadas.
Mais informações e inscrições: www.fec.unicamp.br/itf/index_1.php?
secaoGeral=2&pg=noticias.php&f=530

3º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE MEDICINAS TRADICIONAIS E PRÁTICAS CONTEMPLATIVAS
Nos dias 22 e 23 de junho de 2012, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em parceria com a
Palas Athena, realizará a terceira edição do Simpósio Internacional de Medicinas Tradicionais e Práticas
Contemplativas.
O evento tem como objetivo a apresentação de estudos e a aplicabilidade das medicinas tradicionais e
práticas contemplativas, tais como a meditação, a prática do yoga e outras que integram mente-corpo,
na área da saúde.
A programação do encontro inclui palestras, sessões de pôsteres e mesas-redondas com a presença de
convidados brasileiros e estrangeiros.
Entre os temas a serem abordados estão as práticas integrativas e complementares na área da saúde,
pesquisas em medicinas tradicionais (chinesa e ayurveda), plantas usadas na medicina tradicional
tibetana e insônia.
O evento ocorrerá no Teatro Marcos Lindenberg (Unifesp), localizado na R. Botucatu, nº 862, Vila
Mariana, São Paulo.
Mais informações: www.proex.unifesp.br

6º ENCONTRO DE CIÊNCIAS DA VIDA
A Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), realiza entre 28
de maio e 1º de junho o 6º Encontro de Ciências da Vida (ENCIVI).
As inscrições poderão ser feitas entre 1º de fevereiro e 1º de abril pelo site www.encivi.feis.unesp.br ou
na própria universidade.
O evento, que este ano tem como tema Ciências Agrárias e Biológicas: Pilares do Desenvolvimento,
reúne alunos e professores dos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas e Zootecnia, além de
produtores da região, profissionais das áreas de Ciências Agrárias e Biológicas e a comunidade em geral
para expor e discutir temas de caráter científico e tecnológico.
Serão oferecidos diversos minicursos e palestras com o objetivo de divulgar novas tecnologias e os
resultados de pesquisas científicas na área. O público esperado é de 700 pessoas.

64ª REUNIÃO ANUAL DA SBPC
Estão abertas as inscrições para a 64ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC), que será realizada de 22 a 27 de julho de 2012 na Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), em São Luís (MA).
O encontro deste ano tem como tema central “Ciência, Cultura e Saberes Tradicionais para Enfrentar a
Pobreza”. O evento é gratuito e aberto ao público.

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Dr.%20Edgard/Desktop/Agenda_2012_ecolnews_com_br.htm[07/06/2013 20:32:33: PM]

Nova pagina 1

Diversas atividades serão oferecidas durante seis dias, como conferências, simpósios, mesas-redondas,
encontros e sessões especiais, das quais participarão cientistas de todo o país para discutir políticas
públicas em ciência, tecnologia e inovação, educação, saúde e meio ambiente.
Diariamente haverá uma sessão de pôster para apresentação de trabalhos científicos ou de técnicas ou
experiências de ensino e aprendizagem. Serão oferecidas ainda dezenas de minicursos, voltados tanto
para universitários e pesquisadores como para professores do ensino básico.
Também faz parte da programação a ExpoT&C, uma das maiores mostras de ciência, tecnologia e
inovação. Entre os expositores estão universidades, institutos de pesquisa e agências de fomento.
Qualquer pessoa pode participar, sem inscrição prévia, da maioria das atividades. A inscrição e o
pagamento de taxa são necessários apenas para aqueles que pretendem apresentar trabalhos
científicos, que queiram participar de um dos minicursos ou receber a programação impressa.
Inscrições e mais informações: www.sbpcnet.org.br/saoluis

CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE DESASTRES AMBIENTAIS
O Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE) da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus
de Rio Claro, em parceria com o Instituto Geológico, o Serviço Geológico do Brasil, o Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado de São Paulo, realizará, nos
dias 14 a 17 de maio, o Congresso Brasileiro sobre Desastres Ambientais.
O objetivo do evento é discutir estudos realizados por pesquisadores do Brasil e do exterior sobre
grandes desastres naturais, que causam trágicas consequências para a preservação da geodiversidade,
biodiversidade e do meio ambiente.
A programação do evento será composta por palestras, mesas-redondas e minicursos sobre “Enchentes
e inundações”, “Erosão e escorregamentos”, “Secas, temperaturas extremas e vendavais”, “Análise e
mapeamento de riscos” e “Gestão de desastres naturais”.
“Impactos causados por eventos extremos no Sul do Brasil”, “Climas e eventos extremos em cidades
médias e pequenas” e “Eventos extremos e impactos em regiões metropolitanas: os casos de Campinas
e da Baixada Santista” são alguns assuntos que serão abordados durante o congresso.
O evento será realizado nas dependências do IGCE, localizado na Av. 24-A, nº 1515, no campus da
Unesp em Rio Claro (SP).
Mais informações e inscrições: www.wix.com/posgeo/evento-sobre-desastres-naturai

FOTOSSÍNTESE E RESPIRAÇÃO EM PLANTAS E ECOSSISTEMAS NO CENÁRIO DA MUDANÇA CLIMÁTICA
O Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da
Universidade de São Paulo (USP) realizará, de 1º a 7 de fevereiro, o curso Fotossíntese e Respiração em
Plantas e Ecossistemas no Cenário da Mudança Climática.
Direcionado a estudantes de pós-graduação e jovens pesquisadores que realizam projetos sobre
respiração dos vegetais e fotossíntese, o objetivo do curso é atualizar os participantes sobre os avanços
do conhecimento na área, levando em conta as mudanças climáticas globais.
A programação será composta por palestras e atividades práticas, em que serão utilizados modernos
aparelhos para monitoramento e medição de trocas de carbono entre as plantas e o ambiente.
“Adaptação das plantas às mudanças climáticas”, “Impactos do estresse abiótico em plantas tropicais
no contexto das mudanças climáticas” e “Respiração em plantas: das organelas aos ecossistemas” são
alguns temas que serão abordados no encontro.
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O curso será realizado no anfiteatro André Jacquemin da FFCLRP, localizado na Av. Bandeirantes, nº
3900, em Ribeirão Preto (SP).
As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de janeiro.
Mais informações: www5.usp.br/curso-em-ribeirao-relaciona-fotossintese-respiracao-das-plantas-eaquecimento-global

INVENTÁRIO DA FAUNA SILVESTRE E BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO
A Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Botucatu, está
com inscrições abertas para o curso Inventário da Fauna Silvestre e Biologia da Conservação, que
ocorrerá entre 6 e 10 de fevereiro de 2012.
O curso, que conta com a parceria do Instituto de Biociências da universidade, consiste em atividades
práticas sobre métodos de coleta e análise de material genético.
Serão abordados assuntos como “Coleta de fezes de mamíferos de médio e grande portes”, “Coleta de
sangue de mamíferos domésticos”, “Citogenética animal e suas aplicações”, “Delineamento, análise de
dados e apresentação de relatórios de fauna silvestre” e “Cultura de tecidos para análise citogenética”.
O curso terá a duração 44 horas e tem como público-alvo profissionais e estudantes de graduação e
pós-graduação das áreas de Ciências Biológicas, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária e Zootecnia.
Mais informações e inscrições:
ibb.unesp.br/extensao/Inventario_Fauna_Silvestre_Biologia_Conservacao/index.php

PÓS-GRADUAÇÃO EM JORNALISMO CIENTÍFICO
A Fundação Armando Alvares Penteado (Faap) está com inscrições abertas para um curso de pósgraduação em jornalismo científico.
O objetivo do curso é preparar o aluno para a compreensão das especificidades da cobertura de temas
relativos à ciência, bem como dos aspectos culturais, sociais, médicos, jurídicos, políticos e
administrativos que hoje atravessam as ciências e seus subprodutos.
A grade curricular do curso será composta por disciplinas como comunicação corporativa em
organizações científicas, crítica da mídia científica, edição e reportagem, filosofia da ciência, gêneros
jornalísticos e técnicas de texto.
O curso tem início previsto para o dia 20 de março de 2012. A carga horária será de 408 horas,
distribuídas ao longo de 18 meses, com aulas às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 22h45, e em um
sábado por mês, das 9h30 às 12h45.
Mais informações: www.cademico.faap.br/faap_pos2010/home.asp.

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Dr.%20Edgard/Desktop/Agenda_2012_ecolnews_com_br.htm[07/06/2013 20:32:33: PM]

