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Têm sido cada vez mais notório que qualquer atividade ou ação voltada ao manejo e
conservação dos recursos naturais tem grande valia, considerando que a devastação dos
hábitats naturais tem sido cada vez mais incrementada. O II Workshop de Conservação de
Recursos Naturais do Cerrado sediado do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Goiano (IF Goiano) - Campus Urutaí visou proporcionar não apenas a
capacitação de seu público alvo sobre temáticas ligadas ao Cerrado, mas também:
promover atualização sobre a situação de devastação do referido bioma, bem como
perspectivas de remediação e/ou mitigação; instigar reflexões sobre atitudes e práticas
que contribuem com a minimização da degradação do referido bioma; conhecer e
aprimorar técnicas e tecnologias adotadas em estudos científicos sobre o manejo e
conservação do Cerrado; promover troca de experiência entre pesquisadores/estudantes,
os quais têm trabalhado em subáreas contidas no recorte temático do evento
(“Biodiversidade, clima e água no bioma Cerrado”) e promover a integração entre
diferentes áreas do conhecimento e diferentes pesquisadores, os quais trabalham direta
ou indiretamente com assuntos ligados ao Manejo e conservação de Recursos Naturais do
Cerrado. Além disso, o evento oportunizou a socialização de experiências positivas
adotadas por instituições governamentais ou não governamentais que vem contribuindo
para a conservação do Cerrado, além de ter permitido o aprofundamento e discussão
sobre os assuntos apresentados durante o evento, instigando a participação prática e
direta do público alvo em toda a programação.
Durante os dias 13 e 14 de dezembro de 2017 ocorreram vários minicursos, além de
palestras envolvendo a temática do evento e a mostra científica, em que estudantes e
pesquisadores ligados ao Cerrado apresentaram seus resultados de pesquisa. Com o apoio
da CAPES, CNPq, PET-Bio e Laboratório de Pesquisas Biológicas (IF Goiano/Urutaí), a
realização do evento pelo Programa de Pós-Graduação em Conservação de Recursos
Naturais do Cerrado, co-financiado pela FAPEG, foi um sucesso. Desejamos aos leitores da
Multi-Science Journal uma ótima leitura dos trabalhos apresentados durante a realização
do II Workshop de Conservação de Recursos Naturais do Cerrado.
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