
O Workshop Internacional sobre Planejamento e Desenvolvimento Sustentável em Bacias Hidro-
gráficas (PDSBH) vem se consolidando como um evento técnico-científico bianual de grande importância e 
estará na sua sexta edição em Uberlândia (MG), no próximo ano de 2017. Ele já foi realizado em Fortaleza (CE), 
em 2007, 2009 e 2011; Presidente Prudente (SP), em 2013 e Belém em 2015, com diversos apoios financeiros, 
inclusive do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Desde então tem reunido pesquisadores, técnicos, gestores 
e estudantes nacionais e estrangeiros. 

Para o VI Workshop, que será entre 11 e 15 de julho de 2017, na Universidade Federal de Uberlândia, 
existirão vários minicursos sobre Bacia Hidrográfica e parcerias com diversas universidades brasileiras, estran-
geiras e entidades afins, como os Comitês de Bacias Hidrográficas, Associação Nacional de Pós-graduação em 
Geografia (ANPEGE), Agência Nacional de Águas (ANA), Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), Institutos 
Federais do Triângulo Mineiro (IFTM) e Goiano (IFGoiano), entre outros. Este esforço conjunto tem a expectativa 
de produzir bons resultados para o ensino, pesquisa e extensão, com inovações tecnológicas, mudanças de 
condutas e aprimoramento da sustentabilidade.

LOCAL DO EVENTO
Universidade Federal de Uberlândia,
Campus Santa Mônica.

PERÍODO
11 a 15 de julho de 2017

PÚBLICO-ALVO
Pesquisadores, professores, alunos de cursos de 
graduação e pós, técnicos e gestores de de entidades 
públicas e privadas e todos participantes de comitês 
de bacias hidrográficas.

EIXOS TEMÁTICOS
- Sustentabilidade, Segurança e Resiliência 
Hídrica de Bacias Hidrográficas;
- Conhecimentos, Inovações e Tecnologias para 
sustentabilidade em Bacias Hidrográficas;
- Planejamento Hidrográfico e Hidro-geológico 
em Bacias.



INSCRIÇÕES
Valores estimados (BRL) até 31 de janeiro de 2017.

- Estudante de graduação e professores rede munici-
pal/estadual: R$75,00;

- Estudante de Pós-graduação: R$125,00;

- Profissional: R$150,00;

- Minicursos: R$50,00;

- Visitas campo: R$50,00 mais despesas com hospe-
dagem e alimentação (* Para Serra da Canastra a 
taxa será de R$100,00).

Valores estimados (BRL) até 31 de março de 2017.

Estudante de graduação e professores rede Munici-
pal/estadual: R$100,00;

Estudante de Pós-graduação: R$150,00;

Profissional: R$200,00;

Minicursos: R$60,00;

- Visitas campo: R$50,00 mais despesas com hospe-
dagem e alimentação (* Para Serra da Canastra a 
taxa será de R$100,00).

Valores estimados até o dia do evento.

Estudante de graduação e professores rede munici-
pal/estadual: R$125,00;

Estudante de Pós-graduação: R$175,00;

Profissional: R$250,00;

Minicursos: R$70,00;

- Visitas campo: R$50,00 mais despesas com hospe-
dagem e alimentação (* Para Serra da Canastra a 
taxa será de R$100,00).

As inscrições de trabalho ocor-
rerão até 31 de janeiro de 2017. 
Até essa data serão aceitos os re-
sumos expandidos, sendo 1 tra-
balho e/ou 1 painel por autor.

A comissão científica selecionará 
30 para que os autores elaborem 
os artigos completos a serem pu-
blicados em número especial da 
Revista Caminhos da Geografia 
(Qualis B1).

Todos os resumos expandidos 
aceitos pela Comissão Científica 
serão incluídos nos anais eletrô-
nicos.

Em breve serão divulgados o site 
do evento e as normas de apre-
sentação dos trabalhos.

INSCRIÇÕES DE TRABALHOS

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: 

sextobaciashidrograficas@gmail.com

CONTATO



WWW.EVENTOS.UFU.BR/PDSBH


