Programação do Seminário:
“Serviços Ambientais das Agroflorestas”
Dia 22/5/2012:
O local de encontro será no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do
Paraná -CCA/UFPR- (Rua dos Funcionários Nº 1540, Bairro Juvevê, Curitiba Paraná). O objetivo
deste primeiro dia é levar os convidados até a cidade de Barra do Turvo –SP onde conhecerão os
sistemas agroflorestais de associados (as) da Cooperafloresta.
Horários: Embarque 08:00 horas. Visita aos agricultores até ás 17:00 horas. Chegada em Curitiba
20:00 horas.
Dia 23/5/2012:
Horário

Atividade

Detalhamento

8:30/9:00

Abertura

Apresentação geral dos
participantes e da metodologia de
trabalho

9:00/9:40

Palestra: Como se faz
Agrofloresta na
Cooperafloresta?

Apresentação das questões
técnicas, de produção,
socioculturais e econômicas da
agrofloresta

9:40/10:00

Debate direcionado ao
tema da palestra

10:00/10:15
10:15/10:55

Café
Palestra: O que a
agrofloresta reflete em
termos sociais,
culturais, econômicos e
de organização, na
Cooperafloresta?

10:55/11:15

Debate direcionado ao
tema da palestra

ALMOÇO
14:00/14:40

14:40/15:00
15:00/15:30

Palestra: O que a
prática agroflorestal da
Cooperafloresta resulta
em biodiversidade e
fixação de carbono?
Debate direcionado ao
tema da palestra
Pesquisas previstas e
em andamento

15:30/15:45
15:45/16:45

Café
Palestra e debate sobre
a experiência da Visão
Mundial

16:45/17:45

Palestra e debate sobre
os resultados de
pesquisa do GT SAFs
(Rede Ecovida)

Responsáveis pela
atividade
Representantes da
UFPR, ICMBio,
Petrobrás, Embrapa,
Cooperafloresta e
Visão Mundial
Representante da
Equipe Técnica
Cooperafloresta
Walter Steenbock

Sistematização dos resultados e
conclusões dos trabalhos de
pesquisa na área social/ cultural/
econômica

Representante da
Cooperafloresta

Walter Steenbock

Sistematização dos resultados e
conclusões dos trabalhos de
pesquisa na área
ecológica/dinâmica de carbono/
georeferenciamento até agora

Apresentação das ações de
pesquisa previstas e em
andamento, no âmbito da
Cooperafloresta
Apresentação e debate
concernente às
experiência/pesquisas em
carbono/Agroflorestas da Visão
Mundial
Apresentação e debate
concernente às
experiência/pesquisas em
carbono/Agroflorestas do GT
SAFs/Ecovida

Walter Steenbock

Moderador
(a)
a
Definir
Eduardo Seoane
Luís Froufe

Representante da
Visão Mundial

Representante do GT
SAFs – Ecovida

Dia 24/5/2012
Horário

Atividade

Detalhamento

Responsáveis pela
atividade
Walter Steenbock

8:30/9:15

Palestra: O que são
serviços
ambientais?

Sistematização do conceito de
serviços ambientais e
caracterização dos serviços
das agroflorestas a partir da
síntese das apresentações do
dia anterior

9:15/11:00

Mesa redonda: O
que existe em
termos de políticas
de pagamento de
serviços ambientais,
que podem ser
aplicadas à prática
agroflorestal?

Mesa composta por
representantes do MDA, do
MMA e da Petrobrás

Representantes da
Petrobrás, MDA e
MMA

11:00/11:30

Organização dos
grupos de trabalho

Articulação dos GTs, visando
gerar encaminhamentos para
a valorização dos serviços
ambientais das Agroflorestas.

Walter Steenbock
Fabiane Venazzi

13:30/15:30

Trabalho em grupos

Trabalho em grupos, de forma
qualificada, visando gerar
encaminhamentos para a
valorização dos serviços
ambientais das Agroflorestas.

Um(a)
moderador(a)/grupo, a
definir.

15:30/15:45

Café

15:45/17:30

Plenária

Apresentação, adequação e
sistematização de
encaminhamentos coletivos, a
partir do trabalho em grupos.

Walter Steenbock

17:30/18:00

Encerramento

Almoço

Walter Steenbock

