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CHAMADA PARA CONFERÊNCIA/ARTIGO:
Apoio para Estudantes do INEAF
Conferência:
No período de 3 a 5 de fevereiro de 2022, a Universidade da Geórgia sediará a
terceira
Conferência
de
Conservação
Integrativa
(ICC:
https://integrativeconservationconference.weebly.com/) em Athens, Geórgia,
EUA. A ICC busca promover pesquisa integrativa em ciências sociais e
ecológicas, e oferece um fórum para aluno de pós-graduação se conectar e
apresentar seu trabalho para outros membros da academia e profissionais da
conservação.
Através de uma cooperação entre o Instituto de Estudos da América Latina e do
Caribe da Universidade da Geórgia e o INEAF no projeto “Iniciativa de
Governança de Recursos Naturais do Brasil”, convidamos os estudantes de
pós-graduação do INEAF para apresentar propostas com a finalidade de
participar de uma sessão organizada na ICC 2022 sobre "Governança de
Recursos Naturais no Brasil: Por uma Abordagem Integrativa".
Resumo da sessão:
Problemas ambientais complexos no Brasil contemporâneo exigem abordagens
inovadoras interdisciplinares para enfrentar desafios multidimensionais e multiescalares. Esta sessão reúne acadêmicos e profissionais de instituições
brasileiras e norte-americanas para discutir abordagens integrativas sobre
governança de recursos naturais no Brasil, com ênfase transdisciplinar na
interseção de pesquisa e prática. Esta sessão envolverá a participação de
estudantes de pós-graduação do Instituto Amazônico de Agriculturas
Familiares, Universidade Federal do Pará, Brasil; do Programa de Conservação e
Desenvolvimento Tropical, Universidade da Flórida, EUA; e do Programa de
Conservação Integrativa da Universidade da Geórgia, sob a égide da Iniciativa
Brasil de Governança de Recursos Naturais (BNRGI) da UGA
https://www.bnrgi.org/).
Seleção:
Aberta para estudantes de Mestrado e Doutorado em Agriculturas Familiares e
Desenvolvimento Sustentável (MAFDS e DAFDS). Devido às recentes restrições,
apenas estudantes que já possuem visto válido para EUA serão elegíveis.
Vacinação completa contra COVID-19 é necessária para entrada nos EUA.
Financiamento:
Apoio completo com despesas de viagem (passagem aérea ida e volta de
Belém para Atlanta, e transporte terrestre de Atlanta para Athens),

hospedagem (em casa de estudantes de pós-graduação da UGA), despesa de
registro na conferência e ajuda de custo para alimentação durante o período da
conferência.
Trabalho de pesquisa:
De forma geral, buscamos trabalhos relacionados às questões de governança de
recursos naturais no Brasil, com interesse especial em trabalhos que
integram abordagens de ciências sociais e naturais e projetos que conectam
pesquisa e prática. Estudantes interessados (as) devem enviar o título e o
resumo da apresentação (<250 palavras), em inglês, até sexta-feira, 5 de
novembro de 2021, para o Prof. Gregory Thaler (gthaler@uga.edu) e o Prof.
Donald Nelson (dnelson@uga.edu). Por favor, indicar co m a aplicação o
tipo de vist o válido qu e vo cê p ossui p ara os EUA.
Os (as) estudantes selecionados (as) deverão circular o rascunho completo do
artigo (em inglês ou português) em janeiro de 2022. A apresentação na
conferência (~15 minutos) será realizada em inglês, e o workshop paralelo
(descrito abaixo) será bilíngue em inglês/português.
Workshop:
Além de participar do ICC, os alunos da sessão organizada do BNRGI
participarão de um evento paralelo (workshop), com discussões sobre
oportunidades adicionais de networking de colaboração e orientação. O
workshop será conduzido pelo Prof. Donald Nelson (Antropologia) e pelo Prof.
Gregory Thaler (Assuntos Internacionais).

Dúvidas sobre aplicação:
Dr. Valério Gomes - INEAF
E-mail: valeriogomes@ufpa.br
Fone: (91) 98371-6968

