Seminário
Sistemas agroalimentares sustentáveis:
diálogos e proposições
Sistemas agroalimentares sustentáveis são muito diversos e possuem como
características centrais a cooperação social e parcerias entre produtores e
consumidores, a reconexão entre produção e consumo dentro de padrões
sustentáveis, a dinamização de mercados locais com identidade territorial
(resgate da procedência e da identidade dos produtos assentada não apenas
em critérios de preço, mas também em valores sociais e simbólicos) e a
revalorização da circulação de produtos de qualidade diferenciada (produtos
orgânicos/agroecológicos da agricultura familiar).
Tais sistemas privilegiam as cadeias curtas ou circuitos curtos de
comercialização, a saber: feiras do produtor, entrega de cestas, pequenas lojas
de produtores, venda na propriedade ligada ao agroturismo, venda institucional
para alimentação escolar, grupos de consumo solidário, entre outras formas de
venda que implicam na redução ou eliminação dos intermediários que surgem
com advento da internet.
A referência para caracterização de uma cadeia curta é o fato de um produto
chegar às mãos do consumidor com informações que lhe permitam saber onde
o produto foi produzido (lugar), por quem (produtor) e de que forma (sistema de
produção) em contraponto à alimentação padronizada da agricultura industrial.
Este seminário propõe ser um espaço de discussão e reflexão sobre os
sistemas agroalimentares sustentáveis de forma a fomentar a formulação de
políticas públicas e de alternativas para repensar os mercados agroalimentares
com vistas à interrelação entre consumidores e produtores. Busca-se também
um espaço para que as atividades de diferentes instituições relacionadas ao
tema sejam compartilhados e que possibilidades de projetos ou ações
conjuntas sejam propostos e/ou prospectados.
PÚBLICO
Estudantes de pós-graduação, pesquisadores, técnicos, docentes e
profissionais de Agronomia e áreas afins.
DATA E LOCAL
13 de dezembro de 2018, quinta-feira
IAPAR/Londrina (Rodovia Celso Garcia Cid, km 375)

PROGRAMA
8h30
9h

9h40

Abertura
Terceira Conferência Internacional sobre Agricultura e Alimentação em
uma Sociedade Urbanizada: debates
Norma Kiyota – IAPAR e PPGDR/UTFPR
Moacir Darolt – IAPAR
Alimentação saudável e sustentável, mercados, políticas públicas e o
papel do Estado
Marcio Gazolla – PPGDR/UTFPR

10h20 Intervalo
10h35

Diversificação dos meios de vida e a relação agricultor e consumidor
Miguel Angelo Perondi – PPGDR/UTFPR

Plataforma da Comida Saudável: aproximação das organizações
11h15 sociais urbanas e rurais
Elisângela Bellandi Loss – Assesoar/UMIPTT
Rede de civismo agroalimentar e células de consumo responsável: o
11h55 caso da Grande Florianópolis
Oscar Rover – UFSC
12h35 Almoço
14h
14h40

Experiências em cadeias curtas na região Metropolitana de Curitiba
Moacir Darolt – IAPAR
Alimentação escolar orgânica
Maria Terezinha Ritzmann – Fundepar

15h20 Intervalo
15h40

Governança das cadeias de valor globais da área agroalimentar
Patrícia Prado – University of York

16h20 Discussão e encerramento

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
Inscrições até 11 de dezembro de 2018, com o envio dos dados pessoais e
comprovante de depósito/pagamento ao email cursos@iapar.br.
Valor: R$ 20,00 – somente aos que optarem pela emissão do certificado
(Banco do Brasil | AG 2755-3 | CC 285.030-3)
Mais informações pelo telefone (43) 3376-2284 (Ligia).
ORGANIZAÇÃO

IAPAR e Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional –
PPGDR/UTFPR.

