RESULTADO DA ETAPA 1 DO EDITAL 2022
É com grande satisfação que anunciamos o resultado da primeira etapa de seleção do edital
2022/23 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 20 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

Instituto Pyshis

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

Rede Brasileira de Pesquisa e Gestão
em Desenvolvimento Territorial RETE

Produção Rural Inclusiva e Sistemas Alimentares
(PRISMA): apontando caminhos para consolidação
de nichos de inovação.

Universidade de Brasília
Unidade Campus UnB Planaltina
FUP/UnB

Reforçar o Desenvolvimento Sustentável dos
Territórios através das Indicações Geográficas

Associação Mineira das Escolas
Famílias Agrícolas (AMEFA)

Produção de Caderno Didático para potencializar os
Planos de Estudo, na perspectiva da conservação do
Cerrado, como itinerário formativo integrador do
currículo dos Centros Educativos Familiares de
Formação por Alternância - CEFFAs.

Universidade Federal do Sul e
Sudeste do Pará

Políticas públicas de compras de alimentos enquanto
estratégia de inclusão produtiva rural e construção
de sistemas alimentares sustentáveis

Universidade Federal do Tocantins

Resgatando iniciativas para construir permanências
em territórios do amanhã: inclusão produtiva
sustentável em UCS no Tocantins

Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária na Amazônia Ocidental

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

Vívere Instituto Educacional

A contribuição das Feiras de Agricultura Familiar e
similares para Inclusão Produtiva Rural

Centro Nacional de Pequisas de
Florestas - Embrapa Florestas

Promover o cultivo de avicultura alternativa na
produção de galinha caipira no sistema semiintensivo melhorada para postura, carne e matéria
prima na Aldeia Águas Correntes/Território
UMUTINA

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 CebrapSustentabilidade ou por outras vias de colaboração.

Equipe de coordenação da Cátedra Itinerante
CEBRAP-Sustentabilidade
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