
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, 
encontrando-se em sua sexta edição com, a realização em Uberlândia (MG), no próximo ano de 2017. O even-
to iniciou-se na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza (CE), entre 2007 e 2011, e depois foi sediado em 
Presidente Prudente (SP), em 2013, sob a organização da Universidade Estadual Paulista. Em 2015, o Workshop 
ocorreu em Belém (PA), na Universidade Federal do Pará, com diversos apoios financeiros, inclusive do Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES). Desde então, o encontro tem reunido pesquisadores, técnicos, gestores e 
estudantes nacionais e estrangeiros. 

Para o VI Workshop, que será realizado entre 11 e 15 de julho de 2017, na Universidade Federal de 
Uberlândia, existem parcerias de diversas universidades brasileiras, estrangeiras e entidades afins, como os 
Comitês de Bacias Hidrográficas, a Associação Nacional de Pós-graduação em Geografia (ANPEGE), a Agência 
Nacional de Águas (ANA), o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), o Instituto Federal do Triângulo Mi-
neiro (IFTM - campus Uberlândia) e 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 graduação e 
pós-graduação, técnicos e gestores de Comitês de 
Bacias Hidrográficas, entidades públicas e privadas, 
em âmbito nacional e internacional, envolvidas com o 
planejamento e a gestão das Bacias Hidrográficas.

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



INSCRIÇÕES
Valores estimados (BRL) até 31 de dezembro de 2016.

- 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;

- Visita campo: R$50,00 (*Serra da Canastra: 
R$100,00, podendo variar de acordo com adesão, 
hospedagem e alimentação não inclusa).

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;

- Visita campo: R$50,00 (*Serra da Canastra: 
R$100,00, podendo variar de acordo com adesão, 
hospedagem e alimentação não inclusa).

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;

- Visita campo: R$50,00 (*Serra da Canastra: R$ 
100,00 podendo variar de acordo com adesão, hos-
pedagem e alimentação não inclusa).

As inscrições de trabalho ocorre-
rão até 15 de dezembro de 2016. 
Até essa data serão aceitos so-
mente resumos expandidos, sen-
do 1 trabalho e/ou 1 painel por 
autor.

Recebendo os resumos expandi-
dos, a comissão científica selecio-
nará 30 para que os autores ela-
borem os artigos completos para 
publicação em número especial 
da Revista Caminhos da Geo-
grafia (qualis B1).

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

Na primeira circular, a ser publi-
cada até o dia 30 de agosto, serão 
divulgados o site do evento e as 
normas de apresentação dos tra-
balhos.

INSCRIÇÕES DE TRABALHOS

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

sextobaciashidrograficas@gmail.com.

CONTATO


