Caros colegas,
Venho por este meio dar conhecimento do próximo Workshop do Grupo de Trabalho “Alojamento
de Animais em Climas Quentes - “Animal Housing in Hot Climates” da Secção II do CIGR. Este
workshop vai ter lugar na Universidade Federal de Lavras (UFLA), Minas Gerais (Brasil), a 4 de
junho de 2019. O workshop encontra-se integrado com o SIAPAS (Simpósio Internacional de
Ambiência na Produção Animal Sustentável) que decorre entre os dias 5 a 7 de junho
(www.siapas.com.br).
Data: 4 de junho de 2019, dia que antecede a abertura do Simpósio Internacional SIAPAS
Local: Auditório da UFLA, Departamento de Engenharia
Detalhes preliminares: A cidade de Lavras situa-se a cerca de 280km de Belo Horizonte. Belo
Horizonte tem aeroporto internacional com voos diretos de Lisboa ou voos de ligação vindos de São
Paulo ou Rio de Janeiro, estas cidades têm vários voos internacionais. Existem numerosos voos de
outras cidades brasileiras para BH. A cidade de Lavras tem ligação a Belo Horizonte por ônibus. É
ainda possível alugar um carro no aeroporto de Belo Horizonte.
PROGRAMA PROVISÓRIO:
1. Recepção e apresentação do CIGR e da sua Secção II do CIGR (Tomas Norton, Chairman
da Secção II do CIGR);
2. Apresentação do Grupo de Trabalho “Animal Housing in Hot Climates” (Giovanni
Casconne, Chairman do Grupo de Trabalho);
3. Palestra por Paul Robin – Pesquisador do INRA/Rennes-França (a confirmar);
4. Palestra “Sistemas de melhoria do conforto térmico em instalações pecuárias Matteo Barbari
– Professor da Universidade de Florença- Itália;
5. Apresentação das comunicações orais;
6. Apresentação de pósteres;
7. Apresentação dos 3 melhores trabalhos submetidos para o SIAPAS que se enquadrem no
tema do WG;
8. Mesa Redonda;
9. Encerramento do Workshop.
Sendo assim tenho o prazer de o convidar a participar no workshop sem custos de registo. Caso
esteja interessado em participar por favor envie um email com a sua manifestação de interesse para:
diogojrc@uevora.pt. Caso decida participar no workshop tem também a possibilidade de participar
no SIAPAS, devendo para isso fazer o registo respetivo, na página web do evento.
Caso deseje submeter algum resumo para apresentação oral ou para poster envie o resumo do
mesmo (mínimo meia página, máximo uma página) para o email:
diogojrc@uevora.pt, até dia 31 de Março.
Com os melhores cumprimentos,
Vasco Fitas da Cruz
Professor Associado do Departamento de Engenharia Rural da Universidade de Èvora
Fundador e membro da coordenação do Working Group
Chairmam (Coordenador) do Workshop

