IX Seminário Brasileiro sobre
Áreas Protegidas e Inclusão
Social-SAPIS e IV Encontro
Latino Americano sobre
Áreas Protegidas e Inclusão
Social-ELAPIS estão com
inscrições abertas EDITAL
O tema central será “Áreas Protegidas e Inclusão Social em cenários de mudanças”
O IX Seminário Brasileiro sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social-Sapis e o IV
Encontro Latino Americano sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social-Elapis
será realizado de 11 a 14 de dezembro de 2019, no auditório do Centro de Ciências
Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, na cidade de
Recife, Pernambuco. O Sapis/Elapis é um evento promovido pelo Programa de PósGraduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente- Prodema/UFPE em parceria com
a Fundação Joaquim Nabuco com o apoio dos programas de pós-graduação em
Hotelaria e Turismo, Serviço Social e Morfotecnologia da UFPE e do Programa de
Pós-Graduação
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(EICOS/UFRJ); Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e
Desenvolvimento (PPED/IE/UFRJ); Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia;
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade(ICMBio) do Ministério do
Meio Ambiente(MMA) e Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ).
Este evento de ampla repercussão cientifica, que reúne pesquisadores, estudantes
de graduação e pós-graduação brasileiros e internacionais, profissionais da área
ambiental e comunitários de povos e comunidades tradicionais (indígenas,
quilombolas, pescadores, agricultores e outros) acontecerá pela primeira vez na
Região Nordeste do Brasil, com o objetivo de promover a discussão sobre os temas
da inclusão social e da diversidade cultural relacionadas às áreas protegidas e aos
territórios tradicionais, associados aos compromissos estabelecidos no âmbito da
Convenção da Diversidade Biológica e dos Objetivos do Desenvolvimento

Sustentável e na América Latina além de estreitar redes de conhecimento,
comunidades de prática ou epistêmicas que favoreçam a interface entre a ciência, o
conhecimento tradicional e a política pública.
O tema central é “Áreas Protegidas e Inclusão Social em cenários de
mudanças” e está com inscrições abertas no EDITAL conforme valores,
procedimentos e categorias de inscrição e onde se encontra a programação que
consta de grupos de trabalhos, mesas redondas, conferências, atividades paralelas
e visitas técnicas.
Mais informações

sapis.elapis2019@gmail.com

https://sapiselapis.wixsite.com/ixsapisivelapis
https://www.facebook.com/sapiselapis2019

