16/02/2017

XXXVI Congresso Brasileiro de Ciência do Solo

MENSAGEM DO PRESIDENTE
Prezados Colegas,
O Congresso Brasileiro de Ciência do Solo (CBCS), chega a sua 36ª edição, cuja realização será no coração da Amazônia, Belém do Pará, pela Universidade Federal Rural da Amazônia e instituições parceiras, no
período de 30 de julho a 4 de agosto de 2017. Constitui-se no mais importante evento da área de solos no país, promovido pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS), a qual em 2017 completará 70
anos, promovendo o desenvolvimento da Ciência do Solo no Brasil.
O evento reunirá professores, pesquisadores, extensionistas, estudantes de graduação e pós-graduação, empresários e produtores rurais, bem como profissionais liberais, todos preocupados com a qualidade dos
solos e, consequentemente a sustentabilidade dos sistemas agrícola, pastoril, florestal e a exploração mineral.
O CBCS 2017 terá como tema central “AMAZÔNIA E SEUS SOLOS: PECULIARIDADES E POTENCIALIDADES” e reunirá aproximadamente 2.000 participantes, quantitativo médio recebido nas suas últimas edições.
Este evento visa o avanço do conhecimento científico e a geração de tecnologias, com a preocupação em ser um fórum que contribua com políticas públicas sobre o uso sustentável dos solos como meio para
manutenção da vida na terra.
Para a programação do evento serão reunidos palestrantes, debatedores e moderadores com experiência comprovada nas suas áreas, integrando profissionais do Brasil e do exterior, que tenham se destacados
pela contribuição a Ciência do Solo e teremos ainda as importantes contribuições científicas dos nossos congressistas através da apresentação de trabalhos científicos durante o congresso.
Você está convidado a participar e contribuir para o sucesso deste evento!

Comissão Organizadora (http://cbcs2017.com.br/comissao-organizadora/)
Prof. Dr. Antônio Rodrigues Fernandes
Presidente do XXXVI Congresso Brasileiro de Ciência
do Solo

Programação Social (http://cbcs2017.com.br/programacao-social/)
Saiba Mais (http://cbcs2017.com.br/saiba-mais/)

(http://cbcs2017.com.br)
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VER TODOS OS PALESTRANTES

TRABALHOS CIENTÍFICOS

INFORMAÇÕES GERAIS PARA ENVIO

INSTRUÇÕES PARA ENVIO

NORMAS & MODELOS DE RESUMOS

ENVIE O SEU TRABALHO (HTTP://ICONGRESSO.PAUTA.ITARGET.COM.BR/ESTACAO/INDEX/INDEX/EVENTO/3)

INSCREVA-SE
E PARTICIPE!
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(http://icongresso.pauta.itarget.com.br/estacao/index/index/evento/3)

EXPOSITORES & PATROCINADORES

“

O PERFIL DESTE EVENTO É DE IMERSÃO TOTAL DOS PARTICIPANTES,

PRIVILEGIANDO A ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA, A TROCA DE EXPERIÊNCIAS E A
PROMOÇÃO DE INOVAÇÕES, SENDO UM EVENTO IMPERDÍVEL PARA AS
ORGANIZAÇÕES QUE DESEJAM INTERAGIR COM OS PROFISSIONAIS E FORMADORES
DE OPINIÃO DESTE SETOR.

http://cbcs2017.com.br/

”

POR QUE A SUA EMPRESA DEVE PARTICIPAR?
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Com o evidente investimento do governo do estado na modernização das políticas públicas, oportunizando infraestrutura, acesso a crédito, fomento à pesquisa e inovação e na busca de atrair investidores, a
agricultura de nossa região torna-se um poderoso motor para o desenvolvimento econômico. Paralelamente, torna-se da maior importância adotar as inovações tecnológicas que elevem a produtividade.
Destacamos: uso e manejo adequado do solo, novas variedades/cultivares e híbridos, bem como o uso da calagem e fertilizantes. As inovações mecânicas na agricultura são outra maneira de materializar a
tecnologia, o que significa intensificar o uso de máquinas e implementos agrícolas. Elas aumentam a produtividade do trabalho e as tornam mais ágeis e objetivas.

CONHEÇA BELÉM! ()

(http://cbcs2017.com.br/wpcontent/uploads/2017/02/13578-1689711280.jpg)

(http://cbcs2017.com.br/wpcontent/uploads/2017/02/amazonian-handcraft1-1414030.jpg)

(http://cbcs2017.com.br/wpcontent/uploads/2017/02/13578-1486241280.jpg)

(http://cbcs2017.com.br/wpcontent/uploads/2017/02/teatroPAz.jpg)

(http://cbcs2017.com.br/wpcontent/uploads/2017/02/amazon-sunrise1340881.jpg)

(http://cbcs2017.com.br/wpcontent/uploads/2017/02/amazon-river1362874.jpg)

(http://cbcs2017.com.br/wpcontent/uploads/2017/02/Carimbó-Belém-ParáBrasil-Luiz-Braga-2009-Arquivo-Paratur.jpg)

(http://cbcs2017.com.br/wpcontent/uploads/2017/02/parrot-series-11382165.jpg)
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TRANSPORTE & HOSPEDAGEM
()

HOTÉIS OFICIAIS
()

()

HOTÉIS ECONÔMICOS
()

()

CARAVANAS
()

FALE CONOSCO
Nome
Email
Mensagem

Digite o código ao lado
ENVIAR

PAUTA.COM (http://pautaeventos.com.br/)
(91) 3246.7603 / 3246.0734
atendimento@pautaeventos.com.br (mailto:atendimento@pautaeventos.com.br)
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