
                                       

 

Convite para o Simpósio KLIMAPOLIS, 11-12 de abril de 2023 

Local: Praiamar Hotel & Convention, Ponta Negra, Natal/RN 

Evento bilingue português/inglês com tradução simultânea integral 

O Simpósio Klimapolis acontecerá em Natal/RN nos dias 11 e 12 de abril de 2023, visando reunir 

pesquisadores das áreas de ciências climáticas, arquitetura e urbanismo, ciências sociais, 

ambientais e da vida, do Brasil e Alemanha, além de representantes de órgãos públicos do Brasil 

para discussões interdisciplinares sobre os desafios da governança urbana no contexto das 

mudanças climáticas. 

O tema do Simpósio será “Clima e Meio Ambiente no Contexto Urbano: Um Desafio de 

Governança Multinível”. A mudança climática é um grande desafio da humanidade atualmente. 

Tal problema, de natureza global e impacto local, requer não apenas a aplicação do 

conhecimento técnico e científico consolidado, mas também a conscientização e o engajamento 

do conjunto de atores da sociedade civil para produzir novos conhecimentos e para implementar 

novos modelos de governança e produção das cidades. 

As cidades são particularmente vulneráveis às mudanças climáticas, devido à sua combinação 

única de populações grandes e heterogêneas, emissões, focos urbanos de calor e ligações 

complexas entre desigualdade socioeconômica e exposição ao risco e vulnerabilidade. As 

discussões sobre as cidades no contexto das mudanças climáticas devem ser permeadas por 

abordagens interdisciplinares, considerando as relações sociais, da saúde e das questões 

ambientais. 

Teremos o prazer de recebê-lo(a) em Natal para o Simpósio Klimapolis, além de convidar os 

membros da Rede Klimapolis e demais interessados para participar no dia 13 de abril da 

discussão síntese do projeto alemão-brasileiro inicial Klimapolis (2017-2023) e no dia 14 do 

primeiro Workshop do INCT Klimapolis, recém-aprovado pelo CNPq (2023-2027). O Simpósio 

Klimapolis é financiado pelo Ministério da Educação em Ciências da Alemanha (BMBf), com 

apoio do Centro Alemão de Pesquisa e Inovação (DWIH), da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte e do Mackenzie CIAM Clima. 

Mais informações sobre o KLIMAPOLIS: https://www.klimapolis.net. 

Faça a sua inscrição por meio do link: https://forms.gle/df7u1nnJyzsbjvqH6. 
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