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II Curso OTCA e INPE
Do dia 05 a 16 de maio aconteceu no INPE-CRA o II Curso de
“Capacitação em Monitoramento de Florestas Tropicais
Utilizando Sistema TerraAmazon – Projeto PRODES” com a
participação de representantes da Guiana, Suriname, Bolívia e
Perú. O curso correspondente ao Programa de Capacitação em
Tecnologias de Monitoramento para 2014 foi realizado no
âmbito do Projeto “Monitoramento da Cobertura Florestal na
Região Amazônica” que conta com a parceria do INPE, OTCA,
Fundo Amazônia e BNDES. Os consultores, César Diniz e Bianca
Marcuartú, foram os instrutores desse segundo curso.

Disciplina na Pós-graduação de Ciências Ambientais da UEPA
No mês de maio os Doutores Igor Narvaes, Janaina Maia e
Marcos Adami ministraram a disciplina “Introdução ao
Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento” oferecida pelo
Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da
Universidade Estadual do Pará (UEPA) em parceria com o Centro
Regional da Amazônia (CRA/INPE). Durante duas semanas os
alunos participaram de aulas presenciais no CRA e nas semanas
seguintes elaboraram projetos voltados para a aplicação das
ferramentas abordadas em aula. O encerramento da disciplina,
está previsto para o dia 04 de junho, no auditório da UEPA.

Chefe do Centro Regional da Amazônia visita o INPE – São José dos Campos
A Chefe do CRA, Dra. Alessandra Gomes, esteve em viagem a serviço entre os dias 08 e 09 de
maio na sede do INPE, em São José dos Campos – SP. Na oportunidade a servidora participou de
diversas reuniões com setores relacionados ao Centro Regional de Belém como a Divisão de
Processamento de Imagens – DPI e Coordenação de Observação da Terra – OBT. Além disso, ainda
houve reunião com a Sra. Clotilde Ferri, Gerente Técnica da FUNCATE, para tratar dos Projetos
BNDES e AMZ-III.

Cursos na Escola Nacional de Administração Pública
A Chefe do CRA participou do curso “Gerenciamento de Projetos” promovido pela Escola Nacional
de Administração Pública – ENAP, em Brasília, de 12 a 16 de maio e o Sr. Alexandre Rocha, nos
dias 14 e 15 de maio, esteve no curso “Elaboração de Termos de Referência e Projetos Básicos
para Contratação de Bens e Serviços no Setor Público”. Esta capacitação faz parte da orientação
feita a todos os servidores para que busquem se aperfeiçoar a fim de melhorar cada vez mais sua
atuação profissional e, consequentemente, a atuação do INPE.

I Curso FAO e INPE
Após a realização do Termo de Cooperação entre o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE e a Organização das
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) foi
realizado, de 19 a 30 de maio, o I Curso de Capacitação em
Monitoramento de Florestas Tropicais Utilizando Sistema
TerraAmazon – Projeto PRODES, no Centro Regional da
Amazônia. O curso teve participação de representantes de São
Tomé e Príncipe, ilha situada na costa oeste da África e foram
atendidos pelos instrutores Luis Sadeck e Bianca Marcuartú.

Visita da Universidade do Texas - EUA
O Centro Regional da Amazônia recebeu a visita de estudantes e
professores da Universidade do Texas – EUA que estavam no
Brasil para um curso intensivo em “Governança Global” com foco
no Brasil. Os professores doutores Josh Busby e Eugene Gholz
trouxeram seus alunos ao CRA para ouvirem um pouco sobre o
papel do Brasil na governança do espaço e a forma como o Brasil
está inovando em tecnologia espacial para monitorar a floresta e
contribuir para a governança ambiental. Os professores fizeram
uma pequena apresentação aos colaboradores do Centro e o
também foi apresentado o Programa Amazônia aos visitantes americanos.

Palestra Lilian Bayma – Museu Paraense Emilio Goeldi
Em continuidade ao Ciclo de Palestras do CRA aconteceu no dia
28 de maio a palestra intitulada “Experiência de Comunicação
em uma Instituição de Pesquisa” com a ministrante Lilian Bayma
de Amorim, servidora do Museu Paraense Emilio Goeldi. A
palestra abordou as ações empreendidas no Museu Goeldi para a
democratização
do
conhecimento
científico,
mais especificamente do Serviço de Comunicação Social, setor
responsável pela interface com as mídias.

Validação dos Dados do Programa DETEX
Durante os dias 18 a 21 de maio o Dr. Igor Narvaes esteve nas dependências da FUNCATE,
realizando o processo de avaliação e validação dos dados do DETEX (Detecção de Exploração
Madeireira em Tempo Quase Real) para o ano de 2013. Neste período também foi realizada uma
palestra a respeito dos preceitos do corte seletivo com planejamento e sem planejamento, seus
principais efeitos na capacidade produtiva da floresta no processo de degradação inicial e o que
isto acarreta na interpretação das imagens de satélite.

Reunião do Projeto Interforometria em Zonas Costeiras
No dia 23 de maio, foi realizado na sede do CENSIPAM uma reunião para tratar dos termos legais e
contratuais do projeto intitulado de “Modelos digitais de elevação por meio de radar
interferométrico para atualização cartográfica da foz do amazonas”, tendo como unidade executora
o CENSIPAM e unidades colaboradoras a UNESP, SSN4 (Serviço de Sinalização Náutica da Marinha)
e o CRA, que foi representado pelo servidor Igor Narvaes.

Reunião de Instituições Para Novo Projeto de Pesquisa
No dia 29 de maio o servidor pesquisador Igor Narvaes participou da reunião sobre novo projeto
intitulado “Uso da Terra, Mudanças Ambientais, Serviços Ecossistêmicos e Dinâmica Social na
Amazônia” proposto pelo Museu Paraense Emílio Goeldi e chefiado pela coordenadora da proposta,
Dra. Maria de Lourdes Pinheiro Ruivo. Nesta ocasião foi detalhada a proposta, projetos e eixos
temáticos do novo projeto proposto. Ao CRA foi solicitada a definição das condicionantes do âmbito
do geoprocessamento e SIG para avaliar a inter-relação entre os eixos temáticos discutidos do
projeto.

Cerimônia de Inauguração da Nova Sede do IBAMA
O Centro Regional da Amazônia recebeu o convite do Superintendente
do IBAMA no estado do Pará, Sr. Hugo Américo Rubert Schaedler,
para participar da inauguração, no dia 30 de maio, da nova sede da
superintendência do Instituto bem como da celebração de 25 anos de
criação do mesmo. O evento contou com a presença do Presidente do
IBAMA, Sr. Volney Zanardi Júnior, e o CRA foi representado pelo Dr.
Igor Narvaes.

Reunião com Chefe da Embrapa
A Chefe do CRA recebeu o Chefe da Embrapa Amazônia Oriental, Dr. Adriano Venturieri, no dia 19
de maio para discutir assuntos do Projeto TerraClass, onde ambos trabalham em parceria. O
principal assunto tratado foram as futuras ações do projeto. Participou também desta reunião o
pesquisador Marcos Adami.

Reunião SIPAM
A Chefe do CRA, Dra. Alessandra Gomes, fez uma visita de cortesia no dia 23 de maio ao Gerente
do Centro Regional de Belém do Censipam, Carlos Freitas, para agradecer a homenagem prestada
ao CRA durante a Cerimônia de 10 anos do Censipam. Ademais, foram tratados de assuntos sobre
projetos em andamento em parceria bem como a discussão sobre novos projetos. A servidora do
Censipam, Prof. Brigida da Rocha, também participou do encontro.

Reunião com a Direção do Museu Paraense Emilio Goeldi
No dia 27 de maio a chefia do Centro Regional da Amazônia reuniu com o Diretor do Museu
Paraense Emílio Goeldi, Dr. Nilson Gabas, e com a Vice-diretora, Dra. Marlúcia Martins, para
discutir sobre a realização de evento científico a ser realizado em Belém com instituições de ciência
e tecnologia da Amazônia Oriental. Também foram discutidos arranjos para transferência de
servidores entre as instituições e projetos e parcerias entre INPE-CRA e MPEG.

Reunião com Instituto Euvaldo Lodi - IEL
No dia 29 de maio o CRA recebeu a visita dos representantes do Instituto Euvaldo Lodi – IEL que
apresentaram o Projeto INOVA Talentos uma parceria entre IEL e CNPq que possibilita obtenção de
bolsistas para organizações. Além disso, foram iniciadas conversas para futuras parcerias para a
realização de cursos no CRA.

Reunião INPE e UFPA
A servidora Dra. Alessandra Gomes e o colaborador Jadson da Silva participaram no dia 29 de
maio de reunião com o servidor Dr. Nandamudi Vijaykumar, do INPE-São José dos Campos, e o
professor Ms. Jorge Souza, UFPA – Engenharia Elétrica. Durante a reunião foram tratados assuntos
do projeto aprovado para a CAPES, que prevê um bolsista de doutorado, além de outras ações em
conjunto como capacitação e geração/armazenamento de dados de satélite.

Participação em Bancas Examinadoras


Dr. Marcos Adami
o Pedro Junior – Defesa de Dissertação de Mestrado – UEL
o Michele de Freitas – Qualificação de Mestrado – UFPA
o Larissa Pinheiro - Qualificação de Mestrado – UFPA
o Suzane Cerveira - Qualificação de Mestrado – UFPA

