
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SICASA recebe mais de 500 trabalhos para avaliação 
O comitê científico do IV Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia 
(SICASA) recebeu mais de 500 trabalhos para avaliação. O prazo para submissão dos resumos encerrou no dia 
31 de julho. O número representa um recorde de todas as edições do evento e é atribuído, segundo o coordenador 
do seminário, professor Henrique Pereira, a vários fatores, entre eles o tema: agenda Amazônia 2015-2030. 
No dia 15 de agosto, a coordenação do evento divulgará o resultado dos trabalhos melhor avaliados. Os oito 
melhores serão convidados para fazer uma apresentação oral e os demais, apresentação em pôster. 
Do total de trabalhos apresentados, 39% vieram de alunos de mestrado, 11% de doutorandos, 35% de alunos de 
graduação e 15% de especialistas. 
Treze Grupos de Trabalho fazem parte do seminário, mas quatro chamaram mais atenção dos pesquisadores: 
agricultura sustentável, educação e diversidade social, conflitos socioambientais e uso sustentável das florestas. 
Os quatro foram os que mais receberam trabalhos submetidos. 
Sobre o evento 
O SICASA acontece de 19 a 22 de setembro de 2016, na Universidade Federal do Amazonas (UFAM). O evento 
é uma realização dos programas de pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sociedade e Cultura da Amazônia 
da UFAM e tem o apoio do Exército, da Rede de Estudos dos Agro ecossistemas Amazônicos (Reaa), da 
Fundação Capes e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). 
Paralelo ao seminário acontecerá o 1º Encontro Amazônico da Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Ambiente e Sociedade (ANPPAS Amazônia).  
De acordo com Henrique Pereira, o SICASA tem como objetivo refletir e debater a agenda internacional numa 
escala regional. “Teremos como referência o documento da agenda 2030 da ONU. Neles estão listados os 17 
objetivos para o desenvolvimento sustentável e retratam a carta da Rio +20. 
Temas como água, energia, uso sustentável da floresta, defesa da Amazônia, comunicação e povos indígenas 
estão entre os assuntos que serão abordados durante o evento. 
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