
Reunião do IRD no Brasil 
12 a 17 de novembro de 2021

Estas reuniões do IRD Brasil são uma oportunidade de novos encontros entre pesquisado-
res expatriados e outros em missões longas ou de curta duração, com os seus parceiros e 
nossos parceiros institucionais. Ao longo deste ano, após os encontros de 2020, através 
de consultas frequentes junto aos pesquisadores, a nossa governança e aos nossos par-
ceiros institucionais, estruturamos a animação cientí�ca do IRD no Brasil em três grandes 
temas prioritários, dos quais dois geográ�cos, a Amazônia, o Nordeste, e a terceira 
temática sobre as Desigualdades. As reuniões de 2021, de�nidas de acordo com estes 
temas, têm como objetivo apresentar esta estruturação de pesquisa aos nossos principais 
parceiros institucionais e recolher suas opiniões e orientações para o ano de 2022.

As reuniões do IRD no Brasil 2021 realizarão-se no an�teatro do Jardim Botânico de Brasí-
lia, de forma híbrida: presencial e remota, com sistema de interpretação do francês para 
o português e vice-versa disponível nas duas modalidades.

Objetivo da reunião

Organização



Sexta-feira, 12 de novembro:  Manhã “Amazônia”

8h30 : 
9h :

9h30 :

10h30 :
11h :

12h  :

12h30 :

Café de boas-vindas
Mensagem de boas-vindas da Corinne Brunon-Meunier, Diretora Geral Encarregada do IRD e 
apresentação do programa da manhã pela Frédérique Seyler, Representante do IRD no Brasil
Apresentação “Meu programa de pesquisa em 5 minutos”, com os.as presquisadores.as e 
seus parceiros.as
     Naziano Filizola (UFAM) e Jean Michel Martinez: O observatório Hybam
     Naziano Filizola (UFAM) e Fabrice Papa: Rios OnLine, uma iniciativa de popularização da 
hidrologia na Amazônia
     Daniel Moreira (CPRM) e Fabrice Papa: Medir, compreender e prever o ciclo da água na 
Amazônia no contexto das mudanças globais 
     Alice Fassoni (UnB) e Fabien Durand: O risco de inundação no baixo Amazonas, 
da avaliação à mitigação
     Christovam Barcelos (FIOCRUZ) e Emmanuel Roux: Para uma vigilância sanitária integra-
da, territorializada e transfronteiriça nas fronteiras internacionais da Amazônia brasileira
     Stephanie Nasuti (CDS/UnB) e Marie Paule Bonnet: Para um observatório das dinâmicas 
socioambientais, novas perspectivas de produção de conhecimento em interação com a sociedade
     Mauro Almeida (UNICAMP) e Laure Emperaire: Coleções no campo, contribuições das 
populações tradicionais para a conservação da agrobiodiversidade
     Izildinha Miranda (UFRA) e Danielle Mitja: A palmeira babaçu na Amazônia brasileira, 
pesquisas para a implementação de planos de gestão 
     Lucia Hussak van Velthem (Museo Goeldi) e Pascale deRobert: Plantas e objetos amazô-
nicos em coleções (COLAM3), pesquisas colaborativas entre a França e o Brasil
Co�ee break
Intervenções institucionais e perguntas aos pesquisadores
     OTCA: Alexandra Moreira, Secretária Geral
     OTCA: Embaixador Carlos Lazary, Diretor Executivo
     CPRM: Alice Silva de Castilho, Diretora de hidrologia e gestão territorial et Frederico Peixinho
     CNPq: Lélio Fellows, Coordenador Geral de Cooperação internacional, ou seu representante
     ABC/MRE : Wós� Yuri Guimarães de Souza, Coordenador CGTP
     ANA: Raimundo Alves Lima, Coordenador de Cooperação internacional da ASINT
     Embaixada da França: Olivier Giron, Conselheiro de cooperação e de ação cultural  
     IRD: Céline Duwig, Departamento DISCO 
     AFD: Laetitia Dufay, Diretora representante regional Brasil Cone sul
Encerramento da manhã pela Corinne Brunon-Meunier, Diretora Geral Encarregada do IRD, 
e pelo Olivier Fontan, Ministro Conselheiro da Embaixada da França. 
Almoço no Restaurante Caliandra



Terça-feira, 16 de novembro: Manhã “Nordeste”

8h30 : 
9h :
9h30 :

10h30 :
10h50 :
11h :

Café de boas-vindas
Mensagem de boas-vindas, apresentação do programa da manhã pela Frédérique Seyler
Apresentação “Meu programa de pesquisa em 5 minutos”, com os.as presquisadores.as e 
seus parceiros.as
     Rafael Oliveira (FUNCEME) e Marielle Gosset: Inovar para monitorar o ciclo da água no 
Ceará, um desa�o crucial 
     Juliana Oliveira (URCA), Michel Brossard e Sylvain Souchaud: a JEAI SANA
     Antônio Antonino e Romulo Menezes: o INCT ONDACBC
     Rafael Raimundo (UFPB): LMI IDEAL Construir pontes entre a pesquisa, a governança e a 
participação social para a coviabilidade sócio-ecológica: novos projetos e perspectivas no 
litoral norte da Paraíba
     Guilherme Tavares (UFRGS) e Sophie Bertrand: a JEAI TABASCO
     Eduardo Martins (FUNCEME) e Nicholas Hall: Previsão sazonal na FUNCEME com o 
sistema de previsão DREAM
     Flávia Lucena Frédou (UFRPE), Moacyr Araújo (UFPE) e Arnaud Bertrand: Abordagem 
multidisciplinar dos ecossistemas marinhos do norte e nordeste do Brasil
    Christian Leduc: GDRI ARID
    Alex Costa da Silva (UFPE) e Fabrice Hernandez: A circulação oceânica ao largo do Brasil 
para escalas mais �nas
     Simone Ribeiro (URCA), Frédérico Holanda (UECE), Rubson Pinheiro (UFC) e Lionel 
Siame : Evolução de um paisagem semiárido
Co�ee break
Assinatura do Acordo de Cooperação entre a FUNCEME e o IRD
Intervenções institucionais e perguntas aos pesquisadores
Introdução das intervenções institucionais pelo Philippe Charvis, Diretor Geral Encarregado 
da Ciência do IRD
     UFPE e Rede Clima : Moacyr Araujo, Coordenador
     FUNCEME: Eduardo Martins, presidente
     CNPq: Lélio Fellows, Coordenador Geral de Cooperação internacional, ou seu representante
     Embaixada da França: Olivier Giron, Conselheiro de cooperação e de ação cultural
     AFD: Fernando Pacheco, Encarregado de missão
     Cirad: Jean-Luc Battini, Diretor regional no Brasil
 Almoço no Restaurante Caliandra12h -14h :



Quarta-feira 17 de novembro: Manhã “Desigualdades”

8h30 : 
9h :
9h30 :

Café de boas-vindas
Mensagem de boas-vindas, apresentação do programa da manhã
Apresentação “Meu programa de pesquisa em 5 minutos”, com os.as presquisadores.as e 
seus parceiros.as
     Isabel Georges: Movimentos sociais e apropriações de identidade na América Latina 
(Argentina, Brasil, Chile)
     Isabelle Hillenkamp: Desigualdades de gênero, agroecologia e con�itos sócioambientais 
     Hebe Mattos (UFJF), Jamile Borges (UFBA) e Christine Douxami: Políticas públicas, patrimônio 
imaterial afro-americano e desenvolvimento sustentável hoje no Brasil
     Ana Lucia Duarte (USP) e Jérome Tadié: Experimentar a metrópole, a desigualdade e os 
setores nas transformações de SP no século XX
     Marta Castilho (UFRJ), Mireille Raza�ndrakoto e François Roubaud: Mercado de trabalho, 
informalidade e novas desigualdades no Brasil
     Helen Gurgel: LMI Sentinela e desigualdades de saúde

10h30 :
11h :

Co�ee break
Intervenções institucionais e perguntas aos pesquisadores
     UnB: Lucio Rennó, Decano de pós-graduação
     CNPq: Lélio Fellows, Coordenador Geral de Cooperação internacional, ou seu representante
     Serviço de Cooperação e de Ação cultural da Embaixada da França: Damien Gairin-Calvo, 
Adido de cooperação técnica 
     Serviço de Cooperação e de Ação cultural de São Paulo,  Nadège Mézié, Adida para a 
Ciência e tecnologia
     Embaixada da França: Stéphanie Carpentier, Primeira Conselheira (a con�rmar)
     AFD: Anne Gander, Encarregada de missão (a con�rmar)
Conclusão da manhã pela Mina Kleiche-Dray, Diretora do Departamento Sociedade e 
Globalização do IRD
Almoço no Restaurante Caliandra12h -14h :


