
 
 

Convite para evento de lançamento do 

Grupo de Trabalho Temático “Biodiversidade para o Futuro” 

do Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos da UFSCar (IEAE-UFSCar) 

 

Prezado(a) Sr(a).:  

O Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos da UFSCar e o grupo coordenador do Grupo 

de Trabalho Temático (GTT) “Biodiversidade para o Futuro” convidam para o evento de lançamento 

do referido GTT, a ser realizado no dia 09 de fevereiro de 2023, das 16 às 18h. O evento terá o objetivo 

de divulgar o GTT para a comunidade UFSCar em todos os seus campi, bem como para as pessoas dos 

demais setores da sociedade que atuam em várias frentes da questão premente da crise da 

biodiversidade. O lançamento será realizado de forma totalmente remota 

(https://meet.google.com/cmz-xffd-odv) para permitir iguais condições de acesso a participantes de 

todos os campi da UFSCar. 

Em junho de 2022, o Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos da UFSCar iniciou uma série 

de encontros amplamente divulgados para a comunidade UFSCar a fim de fomentar a criação de um 

Grupo de Trabalho Temático interdisciplinar e multicampi sobre a temática “Crise da Biodiversidade”. 

A partir do segundo encontro, um conjunto de 14 docentes, técnicos-administrativos, discentes e 

membros de outros setores da sociedade formaram um grupo coordenador com o objetivo de 

conceber a proposta inicial do GTT e submetê-la à apreciação do Instituto, tendo sido aprovada. O 

trabalho desse grupo gerou um programa com o objetivo geral de “Produzir, organizar e divulgar o 

conhecimento pandisciplinar com atores distintos sobre redes de causas e consequências da crise da 

biodiversidade”. Sua atuação será composta por 12 frentes de trabalho, a saber: Produção e 

conhecimento; Sínteses; Produções artísticas; Material audiovisual e lúdico; Plataforma de dados; 

Articulação interinstitucional; Redes de iniciativas UFSCar; Formação Universitária; Comunicação 

Pública; Eventos; Empregos e Negócios; e Gerenciamento de projetos. A partir desse programa, está 

em elaboração um primeiro grande projeto que unirá pessoas e saberes diversos para a atuação em 

um aspecto prioritário e estratégico da crise da biodiversidade e sua sustentabilidade. 

O evento de lançamento tem o objetivo de divulgar ainda mais o GTT a fim de ampliar sua 

composição, de modo a oferecer, juntamente com os atuais integrantes, uma contribuição perene 

da UFSCar a essa questão que tem em seu centro a humanidade e a maneira de existirmos no planeta, 

e a qual afeta a qualidade de vida humana em suas múltiplas dimensões. 

Solicitamos a gentileza de divulgar o evento a possíveis interessados. 

 

Programação prevista para o evento: 
Horário Atividade 

16:00 -16:05 Apresentação musical por Edson de Chico 

16:05 -16:20 Abertura do evento pela Magª. Reitora da UFSCar - Profa. Dra. Ana Beatriz 

de Oliveira 

16:20 -16:30 Apresentação do IEAE-UFSCar (Prof. Dr. Sérgio Henrique Vannucchi Leme 

de Mattos) 

16:30 -17:00 Apresentação do GTT “Biodiversidade para o Futuro” 

17:00 -17:30 COP 15 e o GTT Biodiversidade para o Futuro (Prof. Dr. Braulio Dias - 

Consultor da ONU, ex-Secretário Nacional de Biodiversidade e Florestas do 

Ministério do Meio Ambiente) 

17:30 -18:00 Questões e discussões sobre o GTT Biodiversidade para o Futuro pelos 

participantes do evento.  

https://meet.google.com/cmz-xffd-odv


 
 

Mais detalhes sobre o GTT “Biodiversidade para o futuro” podem ser observados em 

https://www.ieae.ufscar.br/grupos-de-trabalhos-tematicos/gtts-em-andamento/gtt-

biodiversidade-para-o-futuro. 

Prof. Dr. Luciano Elsinor Lopes – Grupo-Coordenador do GTT “Biodiversidade para o futuro” 

Prof. Dr. Sérgio Henrique Vannucchi Leme de Mattos - Coordenador dos GTTs/IEAE-UFSCar 
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