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A professora Zenicléia Angelita Deggerone do Programa de Pós-Graduação em Ambiente

e Sustentabilidade (PPGAS/UERGS) da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul,
esteve participando do II Escola Móvel "Just Transitions for Sustainability in Latin America"

realizado na Universidade Nacional da Colômbia em Bogotá/Colômbia.

Evento

O evento que aconteceu entre os dias 13 e 14 de maio, foi organizado pela Rede

Transnacional para Transições Justas em Energia, Clima e Sustentabilidade

(TRAJECTS), que desenvolve atividades de intercâmbio, Pesquisa e Educação no Sul

Global. Na oportunidade a professora Zenicléia representou o Programa de

Pós-Graduação em Ambiente e Sustentabilidade (PPGAS/UERGS) da Universidade

Estadual do Rio Grande do Sul, que passou a integrar a Rede TRAJECTS neste ano.

Objetivo

O objetivo do evento foi apoiar a consolidação da rede TRAJECTS, a partir do seu centro

regional na América Latina, gerando um espaço de discussão de estratégias orientadas

para transições justas para a sustentabilidade e mitigação das alterações climáticas com

base na cooperação de diferentes setores.

Participação

Na oportunidade, a pesquisadora foi convidada para falar sobre as pesquisas realizadas

em torno das transições sustentáveis por meio da adoção de sistemas agroalimentares,

quando foi apresentada a experiencia do Brasil e da Região Alto Uruguai em torno da

produção agroecológica de alimentos, das políticas públicas de apoio a produção, da

importância da agricultura familiar e dos mercados institucionais existentes no Brasil.

Conhecimento

Para a professora, ter participado deste grande evento foi uma oportunidade de
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conhecimento. "Foi uma grande oportunidade de conhecer as pesquisas e discussões

que estão sendo realizadas no âmbito da América Latina em torno da temática, e também

tive a grande oportunidade de conhecer a produção de alimentos no interior da Colômbia!

Estes três dias foram de muito aprendizado e de trocas que certamente renderá boas

oportunidades de pesquisa e intercâmbio para a comunidade acadêmica da

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) e para o Brasil em parceria com

a Rede TRAJECTS".


