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V - Eventos Acontecerá  I Workshop de Recursos Genéticos do Mato Grosso  
 Eulalia Soler Sobreira Hoogerheide Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (1999), atual UFGD. Possui mestrado (2004) e doutorado (2009) em Genética e Melhoramento de Plantas pela Esalq - Universidade de São Paulo. Atuo na área de desenvolvimento de produtos e melhoramento genético do algodoeiro. Atualmente é pesquisadora na Embrapa Agrossilvipastoril na área de acesso, coleta, caracterização e valoração dos recursos genéticos vegetais; com ênfase em etnobotânica, pré-melhoramento de espécies nativas e biologia molecular como ferramenta para uso e conservação de plantas.   O I Workshop de Recursos Genéticos do Mato Grosso será realizado em agosto deste ano, na cidade de Sinop, tendo como tema “Network para a conservação e uso dos recursos genéticos do Mato Grosso e Região”. O intuito é justamente reunir pessoas que atuam com recursos genéticos num ambiente que estimule a discussão, a fim de interligar pessoas e instituições. A dinâmica do evento será promover uma mostra das pesquisas que ocorrem no Estado, com convidados de Goiás e DF. Serão reunidas em mesas redondas temáticas, pesquisadores e professores que atuam em áreas com aderência, e cada um terá a oportunidade de falar e expor o seu trabalho, projetos, linha de pesquisa aos demais. No final de cada rodada, ter-se-á o registro das espécies e atividades realizadas. Também terão apresentações de trabalhos de alunos de graduação e pós-graduação das instituições do estado, como UFMT, Unemat e outras, em que o objetivo é também envolver os jovens pesquisadores na network, em um ambiente que estimule o diálogo e aproxime pessoas.  Nesse ambiente as conexões de ações e projetos voltados ao uso e conservação dos RG poderão acontecer, e impulsar a criação de uma Rede no Mato Grosso, os quais poderão unir-se aos protagonistas dos demais estados e criar-se então a Rede de Recursos Genéticos do Centro-Oeste.    


