REALIZAÇÃO:

O Colóquio “Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural: ideias e experiências para
Sergipe” constitui um esforço de natureza
acadêmica voltado para a discussão de temas
relacionados com a problemática da sustentabilidade no plano das ideias e o rebatimento
destas nas ações dos agentes sociais e políticos em Sergipe. Ao adotar um enfoque interdisciplinar, o colóquio procura destacar as dimensões da sustentabilidade nos planos econômicos, sociais e ambientais.
A necessidade crescente de análises criteriosas sobre a démarche da sustentabilidade
torna imperativo o esforço de organização das
ideias de pesquisadores vis-à-vis a importância que a sociedade sergipana atribui ao tema
da sustentabilidade. A proposta do Colóquio é
parte das ações desenvolvidas pelo Departamento de Economia e pelo Núcleo de PósGraduação em Economia (NUPEC), sob a
responsabilidade e coordenação do GPEDI
(Grupo de Pesquisa e Extensão “Economia
Social, Desenvolvimento e Instituições”). No
intuito de ampliar o campo de discussão sobre
sustentabilidade, com o envolvimento de estudantes de diferentes cursos e com a participação de outras instituições de pesquisa e de
órgãos governamentais, é o que se pretende
c o m a pr op os i çã o d o Co l ó qu i o
“Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural”.
Do ponto de vista dos resultados esperados,
pretende-se, a partir do conhecimento do
‘estado da arte’ sobre a questão da sustentabilidade no espaço rural sergipano, reunir os
trabalhos apresentados e publicá-los em formato de CD-R e de livro.

GPEDI (Grupo de Pesquisa e Extensão em Economia
Social, Desenvolvimento e Instituições)/NUPEC/DEE/
UFS e EMBRAPA

LOCAIS:
Manhã e Tarde: AUDITÓRIO DA EMBRAPA — Av. Beira
Mar, 3250, Bairro Jardins (ao lado do Parque da Sementeira)
Noite: AUDITÓRIO DA AEASE— Av. Beira Mar, 2400, Bairro 13 de Julho (em frente à entrada do Parque da Sementeira)

DATA:
05 DE JUNHO DE 2012
(DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE)
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O Colóquio “Sustentabilidade e Desenvolvimento
Rural”: ideias e experiências para Sergipe” visa:

Contribuir para construção de uma base analítica
sobre a sustentabilidade do desenvolvimento rural
em Sergipe a partir de uma perspectiva interdisciplinar.
Especificamente:
Elencar os diferentes enfoques e metodologias utilizadas nas pesquisas sobre a sustentabilidade e o desenvolvimento rural;
Socializar a base de dados e de informações sobre
o rural sergipano;
Estimular o intercâmbio de alunos da graduação e
da pós-graduação em temas relacionados com a sustentabilidade e o desenvolvimento socioeconômico;
Gerar sinergia e acúmulo de aprendizado entre os
grupos de pesquisa existentes na UFS que discutem a
temática rural;
Difundir os resultados de estudos e pesquisas produzidos no estado de Sergipe sobre a questão da sustentabilidade no espaço rural;
Estabelecer canais de comunicação com a Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (SOBER) e com outras entidades nacionais e
internacionais vinculadas à temática do Colóquio.

05 de junho de 2012

PROGRAMAÇÃO

08:00 h
Mesa Redonda
Políticas Institucionais e Sustentabilidade Rural
Participantes: Antônio César de Santana (Superintendente
do Banco do Nordeste); Edson Diogo Tavares (Chefe Geral da
Embrapa) e Manoel Messias de M. Freire (Superintendente do
INCRA)

Local: Auditório da Embrapa
Coffee Break: 10:00 h

10:30 h Apresentações de Trabalhos e Experiências
Coordenação: Patrícia Pugliesi (Gpedi/UFS)
Local: Auditório da Embrapa
14:30 h
Mesa Redonda
Enfoques e Metodologia da Pesquisa sobre a Temática
Rural
Participantes: Prof. Dr.Olívio A. Teixeira (Gpedi/UFS); Prof.
Dr. Marcelo Ennes (NPPCS/UFS); Pesquisador Marcos da
Silva (Embrapa); Prof. Dr. José Eloízio (NPGEO/UFS)
Local: Auditório da Embrapa
16:30 h Apresentações de Trabalhos e Experiências
Coordenação: Wagner Nóbrega (Gpedi/UFS)
Local: Auditório da Embrapa
19:00 h Seção Solene de Entrega do Prêmio Sergipe de
Economia (Coordenação Adenísia Vasconcelos e Fernanda Esperidião)
20:00 h
Palestra
Dimensão Atual e Projeção da Agricultura Brasileira
Palestrante: José Garcia Gasques (MAPA/IPEA)
Local: Auditório da AEASE
21:40 h
Coquetel

A inscrição com apresentação de trabalho será R$
20,00 e R$ 10,00 sem trabalho.
Agência: 1224-6 Conta Poupança (BB): 32921-5
Enviar comprovante de pagamento para
gpedi.ufs@gmail.com ou apresentá-lo no dia do evento

As inscrições com ou sem apresentação de trabalhos podem ser feitas diretamente no endereço
www.sigaa.ufs.br no campo inscrições on line
ou através da ficha de inscrição disponível no
blog do Grupo de Pesquisa
www.gpedi.blogspot.com.br na área Fale Conosco
Os trabalhos e as experiências devem ser
enviados em formato PDF ou Power Point até
30/05/2012.
Ajustes e correções dos trabalhos poderão ser realizados pós evento, para efeito da publicação do CD-R.
Todos os participantes terão certificado de acordo
com o tipo de participação.
Comissão Técnica:
Rosalvo Ferreira Santos
Olívio Alberto Teixeira
Ivanilda Silva
Wagner Nóbrega
Fernanda Esperidião
Patrícia Pugliesi Carneiro
Informações adicionais acessar
www.gpedi.blogspot.com.br
gpedi.ufs@gmail.com ou
pelo tel. 2105-6885/6811

