
 

 

 

 

 

RESULTADO DA ETAPA 1 DO EDITAL 2021  

É com grande satisfação que anunciamos o resultado da primeira etapa de seleção do edital 
2021/22 da Cátedra Itinerante – Inclusão Produtiva no Brasil Rural e Interiorano, uma iniciativa 
conjunta do Cebrap-Sustentabilidade, da Fundação Arymax, da Fundação Tide Setubal e do 
Instituto Humanize. 

O edital recebeu 35 propostas de todo o país e de diferentes instituições e centros de pesquisas. 
Abaixo, segue a lista com as propostas selecionadas para a segunda etapa do processo de 
seleção (conforme disposto no item 8.3 do edital): 

 

Instituição proponente Título da proposta 

Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul – Núcleo de Estudos 
de Inovações Sociais da Fronteira 
(NEISF)  

Laboratórios Vivos de Inovação Social: co-construção 
do conhecimento e ação pública para a inclusão 
produtiva rural 

Fundação Universidade Regional de 
Blumenau (FURB)  

Teoria e prática socioprodutiva de base territorial 
para o fortalecimento das cadeias agroalimentares 
sustentáveis por meio da ecogastronomia 

Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Rondônia – 
IFRO – Campus Porto Velho Calama. 

Inclusão produtiva e justiça climática: uma proposta 
para os territórios rurais de identidade Rio Machado 
e Vale do Guaporé, RO/Brasil. 

Instituto Ouro Verde  Árvores e pastagens: fortalecendo a resiliência dos 
sistemas familiares de produção animal. 

Instituto Federal do Pará – Campus 
Castanhal  

Inclusão produtiva em comunidades rurais da 
Amazônia paraense: informatização, digitalização e 
gestão dos sistemas alimentares 

Embrapa Amazônia Ocidental PROJETO PROMOVER: Inclusão, desenvolvimento e 
sustentabilidade dos agricultores e agricultoras 
familiares na Amazônia 

FUNAPE - Universidade Federal de 
Goiás - 

Mapeamento de cadeias curtas de produção na 
região metropolitana de Goiânia (GO): Desafios e 
possibilidades para a inclusão de pequenos 
agricultores na educação e mercado digitais. 

Universidade de Brasília - Programa 
de Pós -Graduação em Meio 

Pandemia e desenvolvimento rural: estudo sobre 
recuperação produtiva, sustentabilidade ambiental e 



Ambiente e Desenvolvimento Rural 
(PPG-Mader)  

resiliência dos sistemas alimentares para o pós-
pandemia 

Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural 
- Universidade Federal de São Carlos 
(NuPER/UFSCar)  

Aperfeiçoamento das estratégias de acesso a 
mercados públicos e privados de agricultores 
familiares assentados como forma de promoção da 
inclusão produtiva rural. 

Programa de Pós-graduação em 
Geografia da Universidade Federal 
de Sergipe  

Formas de Comercialização de Produtos Orgânicos 
da Agricultura Familiar nos Agrestes de Sergipe e 
Alagoas 

Faculdade de Engenharia Agrícola da 
Universidade Estadual de Campinas 

Financiamento Popular e inclusão produtiva: 
investimento na agricultura familiar para a produção 
de alimentos saudáveis 

Vívere Instituto Educacional  A formação como impulsionadora de 
desenvolvimento rural sustentável e inclusão 
produtiva 

Universidade Federal do Tocantins  O turismo de base comunitária como iniciativa de 
inclusão produtiva para o desenho de estratégias 
resilientes no território do Jalapão - Tocantins 

Rede Brasileira de Pesquisa e Gestão 
em Desenvolvimento Territorial - 
RETE  

Tipologia da inclusão produtiva rural (TIPR) e sua 
incidência em políticas públicas de desenvolvimento 
rural sustentável 

União de Cooperativas da 
Agricultura Familiar e Economia 
Solidária - UNICAFES NACIONAL  

Cooperativismo Solidário com negócios sustentáveis 
e inclusão produtiva 

Memorial Chico Mendes Cátedra Saberes da Floresta - promover o diálogo de 
saberes e a inclusão socioprodutiva das populações 
extrativistas da Amazônia 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Alimentação (NEPA/Unicamp)  

Potencial do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar na união entre a inclusão produtiva e da 
segurança alimentar e nutricional 

Faculdade CESURG - Centro de 
Ensino Superior Riograndense  

Qualificação e fomento para o desenvolvimento de 
novos arranjos produtivos locais – Produção de Ovos 
Coloniais com Agricultores Familiares de Sarandi/RS. 

Instituto Physis – Cultura & 
Ambiente  

Turismo Sustentável em espaços rurais como 
estratégia de geração de renda, alimentação 
saudável e sustentabilidade para trabalhadores/as 
rurais 

 

 

Agradecemos a participação de todos os demais que se dedicaram a elaborar propostas para o 
edital deste ano. Cada proponente não selecionado receberá um e-mail informando sobre a 
decisão. 



Os selecionados receberão um e-mail indicando os próximos passos e o calendário para o envio 
da segunda proposta. 

Reforçamos o interesse de buscar outras formas de aproximação em torno do tema da inclusão 
produtiva rural durante os próximos meses, seja por meio de atividades do Cebrap-
Sustentabilidade ou por outras vias de colaboração. 

 

Equipe de coordenação da Cátedra Itinerante 
CEBRAP-Sustentabilidade 


