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Ref. No. 052/2018

A Embaixada da República Árabe da Síria cumprimenta, atenciosamente, o
Ministério da Educação da República Federativa do Brasil e tem a honra de informar que
a Comissão Pública de Sensoriamento Remoto e a Alta Comissão de Pesquisas
Científieas, com o apoio do Ministro das Comunicações e Tecnologia da República Árabe
da Síria, realizará uma Conferência Científica sobre "O Papel do Sensoriamento
Remoto e Sistemas Aerodinâmicos para a Reconstrução no Apoio aos Projetos de
Política Nacional para a Ciência, a Tecnologia e a Inovação", que tem, por objetivo,
mostrar as experiências e pesquisas científicas que podem ser aproveitadas, de forma
realista, no processo de reconstrução da Síria.

A Conferência será composta pelos seguintes painéis:

• O sensoriamento remoto no planejamento regional e ambiental.

• O sensoriamento remoto na avaliação das necessidades de recursos ambientais e
agrícolas.

• O sensoriamento remoto na avaliação dos danos causados pela crise e a
configuração do mapeamento de objetivos.

Datas para inscrições:

•  Último prazo para aceitação do paper científico - 15/03/2018
• Último prazo para notificação da aprovação das pesquisas - 30/03/2018
•  Último prazo para confirmar a participação - 15/04/2018

Idiomas da Conferência:

• Árabe

•  Inglês

Custos:

• A organização da Conferência arcará com os custos de estadia para os
pesquisadores estrangeiros que tiverem seus papers aprovados, sendo que cada
pesquisador terá direito à apresentar um paper.

• A Conferência contará com recursos de eomunicação via Skype e
videoconferência para aqueles que desejarem participar á distância.

Data e Local da Conferência:

•  23 a 25/04/2018, no Hotel Dama Rose.

A Embaixada solicita, gentilmente, ao respeitável Ministério a divulgação das
informações sobre a Conferência junto aos pesquisadores brasileiros interessados na



participação no evento. Maiores informações podem ser obtidas através dos seguintes
contatos:

Dr. Ahmed Yaghi

Celular: 00963 9444 90244

Escritório: 00963 11 394 3688

Fax: 00963 11 394 3667

e-mail: S\'ría-rebuildl8@hotmail.coni

Site: www.tíors-sv.org

e-mail: Gors@mail.sv

A Embaixada da República Árabe da Síria aproveita o ensejo para reiterar ao
Ministério da Educação seus votos de elevada estima e distinta consideração.

Brasília, em 21 de fevereiro de 2018.
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