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Pesquisa científica e políticas públicas para um 
desenvolvimento sustentável na Amazônia 

 
 

 
Seminário franco-brasileiro 

11-12 de dezembro de 2014 
11 de dezembro - Sala de Conferência 1 da Finatec-UnB 

Campus Universitário Darcy Ribeiro, Av. L3 norte, Edifício Finatec, Asa norte,  Brasília  
12 de dezembro - Sala Le Corbusier, Embaixada da França 

SES Av. das Nações, lote 04, Quadra 801, Brasília  
 

Quinta 11 de dezembro: Ciência para as políticas públicas 
 
8h30: Inscrição 

9h00: Abertura do seminário 

Ivan Camargo – Reitor da Universidade de Brasília 

Denis Pietton – Embaixador da França no Brasil 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

Patricia Pol – Responsável da Missão Europa e Internacional para a Pesquisa, a inovação e o 
ensino superior, Ministério francês da educação nacional, do ensino superior e da pesquisa  

Guilherme Sales Soares de Azevedo Melo, Diretor de Engenharias, Ciências Exatas, Humanas e 
Sociais, Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - CNPq 
Saumíneo Nascimento – Presidente do CONSECTI 

 
9h40 : Desafios do seminário 

Doris Sayago, Diretora do CDS/UNB 
Frédéric Huynh, Representante do IRD no Brasil 
Bernard Mallet, Director Regional do Cirad 

 
10h00: Coffee-break 

 
10h30: Mesa-redonda 1 "Promover um diálogo entre ciência, inovação e 
sociedade para um desenvolvimento local sustentável" 
 

Construir pesquisas em sintonia com as demandas operacionais, sociais ou públicas, é um desafio. 
Exige, muitas vezes, construir parcerias entre atores diversos, posicionados em escalas e universos 
distintos, e as vezes com diferentes prioridades temáticas e metodologias de trabalho. Estas pesquisas 
supõem inovações pedagógicas e metodológicas para criar ou melhorar o diálogo entre disciplinas, entre 
equipes, e entre saberes científicos e saberes locais. A mesa-redonda procura tirar as lições destas 
experiências. Moderador: Laura Duarte (CDS-UNB) 
 

Participantes: 
-‐ Terezinha Soares dos Santos (IEPA Amapá) e Marie Fleury (MNHN/IRD): Utilização da fitoterapia 

no Amapá e na Guyana Francesa e parcerias institucionais para o desenvolvimento desta terapia 
no Serviço Público 

-‐ Gilton Mendes (UFAM), Laure Emperaire (IRD): Povos indígenas, comunidades tradicionais e a 
conservação da biodiversidade 

-‐ Joice Ferreira (Embrapa), Marie Gabrielle Piketty e René Poccard-Chapuis (Cirad): Integração de 
saberes múltiplos para usos eco-eficientes e um desenvolvimento territorial sustentável na 
Amazônia oriental 

-‐ Alessandra Gomez (INPE Belem), Jean-François Faure (IRD), Maria Thereza Prost (MPEG): 
Cooperação transfronteiriça (Guiana Francesa, Amapá, Pará) através da cartografia e indicadores 
dos patrimônios naturais para uma gestão integrada dos territórios 

 

12h30: Almoço – Finatec/UnB 
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14h00-16h00: Mesa-redonda 2 "Observatórios e políticas públicas" 
 
A mesa-redonda examinará os papeis que podem ter os observatórios para melhorar os 
conhecimentos sobre as interações homem-meio ambiente, principalmente através de 
indicadores do estado dos recursos e de suas evoluções. Os observatórios têm geralmente por 
objetivo de reunir e analisar as informações para permitir a produção de cenários prospectivos, 
ou de sistemas de alertas para o acompanhamento da implementação das políticas públicas. 
Moderador:  
 
Participantes: 
-‐ Frédérique Seyler (IRD), Joecila Santos e Harold Martin (UEA): Observatório para um 

acompanhamento via satélite dos recursos em água 
-‐ Lucas Mazzei de Freitas (Embrapa), Lilian Blanc e Plínio Sist (Cirad): Observatórios 

amazônicos para uma gestão sustentável das florestas 
-‐ Christovam Barcelos e Paulo Peiter (FIOCRUZ), Dr. Mirdad Kazandji (Diretor, Institut 

Pasteur de Guyane), Emmanuel Roux (IRD) : Clima e saúde : sitio sentinela da malária 
na fronteira Guiana Francesa-Brasil 

-‐ Moacyr Araujo (UFPE), Bernard Bourles e Nathalie Lefèvre (IRD): Observatório do 
impacto da Amazônia sobre o balanço de CO2 no Atlântico tropical 
 
 

16h00: Coffee-break 
 
16h30-18H30: Mesa-redonda 3 "Acompanhando a implementação de políticas 
públicas" 
 
A mesa-redonda analisará como certas equipes de pesquisa desenvolvem metodologias e 
dispositivos específicos suscetíveis de acompanhar a implementação de políticas públicas e 
capazes de fortalecer a interação entre pesquisadores, beneficiários e gestores das políticas 
públicas. Moderador: Gutemberg Guerra (Universidade Federal do Pará) 

 
Participantes: 
-‐ Marc Piraux (Cirad), Betty Rocha (SDT) (a confirmar), William Santos de Assis (UFPA), 

Pedro Josilfan (IADH): Avaliação e acompanhamento para a implementação dos 
Territórios da Cidadania 

-‐ Laurence Zoogones (Região Guiana Francesa): Dispositivos de observação do carbono 
para apoiar as políticas publicas da Guiana Francesa 

-‐ Alice Thuault (Instituto Centro de Vida), Eric Sabourin (Cirad): O papel da transparência 
de informações na governança florestal: aprendizados e desdobramentos do projeto 
Diálogos 
 

 
18H45: Conferência – convidada especial 

 
 

Mercedes Bustamante, Professora de ecologia na Universidade de Brasília 
 

"Conservação de ecossistemas em mudança: novas demandas para a 
ciência" 

 
 
 

19h45: Coquetel, Cobertura Finatec  
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Sexta 12 de dezembro: Políticas públicas para a ciência 

Sala Le Corbusier, Embaixada da França, Brasília 
 
 
9h00-10h30:  Mesa-redonda 4 "Estratégias para fortalecer os laços 
entre pesquisa cientifica e políticas públicas na Amazônia"  
Moderador: Bernard Mallet (Cirad) 
 
Participantes: 
-‐ Odenildo Sena (SECTI-AM e UFAM): Plano de Ciência e Tecnologia do Norte e seu 

impacto na região 
-‐ Laure Emperaire (IRD): Pesquisa na escala regional sobre meio ambiente, recursos e 

sociedades 
-‐ Adriano Venturieri (Embrapa Amazônia Oriental): Desafios e perspectivas para 

pesquisas em apoio ao desenvolvimento sustentável amazônico 
-‐ Jean-François Tourrand (Cirad): Dinâmicas de cooperação franco-brasileira na 

Amazônia: reflexões e desafios para o futuro 
 
 

1Oh30: Coffee-break 
 
 
11h00-12h30: Estratégias institucionais, perspectivas de cooperação 
transfronteiriça França-Brasil 
Moderador: Frédéric Huynh (IRD) 
 
Participantes: 
-‐ Philippe Martineau (Conselheiro de Cooperação e Ação Cultural adjunto, Embaixada da 

França), Maria Olivia de Albuquerque Ribeiro Simão (Presidente da FAPEAM): O 
programa Guyamazon, cooperação transfronteiriça  para a pesquisa e o fortalecimento 
das capacidades na Amazônia 

-‐ Henrique Villa da Costa Ferreira e Antônio Carlos Galvão (CGEE): Plano ciência, 
tecnologia e inovação para o desenvolvimento sustentável na Amazônia, perspectivas de 
cooperação  

-‐ Aïra Rezaire (Região Guyana): Pesquisa, inovação e cooperação 
-‐ Paulo Siqueira (CNPq): Instrumentos de cooperação científica internacional para 

Amazônia 
 
 
12h30-13h00:  Conclusões e perspectivas 
 

Antônio Carlos Galvão – Diretor, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
Patricia Pol – Responsável da Missão Europa e Internacional para a Pesquisa, a 
inovação e o ensino superior, Ministério francês da educação nacional, do 
ensino superior e da pesquisa 
Ministério do Meio Ambiente do Brasil 
Jean-Paul Rebaud – Conselheiro de Cooperação e Ação Cultural da Embaixada 
da França em Brasília 

 
13h00: Coquetel 


