
Oportunidades Internacionais 

 Circular de Divulgação SMA/AINT nº 01/2018 – 30 de janeiro de 2018 

 

 Conferência sobre Remediação de Compostos Clorados e Recalcitrantes 

A 11ª Conferência Internacional sobre Remediação de Compostos Clorados e 

Recalcitrantes (Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds) 

será realizada em Palm Springs, Califórnia, EUA, entre 8 a 12 de abril de 2018. A 

Conferência é organizada pela empresa de ciência e tecnologia Battelle (Battelle Memorial 

Institute), que desenvolve e comercializa tecnologia nas áreas de energia, saúde e ciências 

da vida, segurança e defesa nacional, gerenciamento de laboratório e comunidade e 

educação. Os patrocinadores incluem organizações líderes e ativas na área de pesquisa e 

aplicação de remediação de áreas. 

 

Ademais, a Conferência oferece cursos técnicos abrangentes, oportunidades educacionais, 

exposições e demonstrações práticas de empresas líderes, bem como o aprimoramento do 

networking com especialistas em remediação, nacionais e internacionais. As apresentações 

serão focadas nas aplicações de campo e estudos de casos; mas pesquisas fundamentais, 

testes piloto em escala e modelos de estudos estarão também inclusos.  

 

O evento é um dos maiores e mais abrangentes do mundo sobre a aplicação de tecnologias 

e abordagens inovadoras para caracterização, monitoramento e gerenciamento de áreas 

cloradas e complexas. Espera-se que mais de 1.600 profissionais ambientais de agências do 

governo estaduais e federais, empresas de consultoria, organizações de pesquisa, 

acadêmicos, e indústrias de todo o mundo estejam presentes no evento.  

 

 

Inscrição: sem data limite, através do link. 

Prazo para encaminhamento ao Colegiado: até 60 dias antes do embarque. 

Despesas: a taxa é de US$ 955 (indústria), US$ 830 (governos e universidades) e US$ 440 

(estudantes) até 23 de fevereiro de 2018, depois deste prazo, os valores serão reajustados. 

As taxas de inscrição do programa técnico cobrem a admissão em todas as sessões de 

apresentação (“plataforma” e pôster), exposições, almoços em grupo, recepções, café-da-

manhã continental diário e coffee breaks.  

Mais informações sobre o sobre a oportunidade no link: 

 https://www.battelle.org/newsroom/conferences/chlorinated-conference  

 

 

 

 

 

Importante:  

Enfatizamos que a Assessoria Internacional não dispõe de informações adicionais sobre as 

oportunidades divulgadas e não se responsabiliza pela intermediação entre os interessados e as 

instituições. 

Assessoria Internacional – Secretaria do Meio Ambiente 

3133 – 3305 (Bianca Amaral Mazzuchelli) 

biancamazzu@sp.gov.br 
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OBS. GERAIS: Todos os pedidos de afastamento do país e/ou candidaturas a bolsas de estudo devem ser 

apresentados à Assessoria Internacional - AInt, dentro do prazo legal estipulado (Resolução SMA nº 78/2009 e 

Decreto Estadual nº 6.112/2015). 
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