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APRESENTAÇÃO 

 Reforçando a tarefa de divulgar, discutir e 

compartilhar os conhecimentos adquiridos nas atividades 

de pesquisa e extensão desenvolvidas pelos Grupos de 

Estudos, em destaque o Centro de Estudos Interdisciplinar 

em Desenvolvimento Sustentável da Amazônia-CEDSA, 

nas temáticas e linhas de pesquisa a que se propõe, o 

compromisso anual de realização da Jornada Científica 

CEDSA é reafirmado pela décima vez, trazendo consigo a 

indiscutível importância da realização de um evento que 

garante inúmeros resultados acadêmico-científicos além de 

realização pessoal de seus integrantes e participantes.   

 Este livro apresenta a trajetória de execução das dez 

edições da Jornada Científica CEDSA, por meio dos relatos 

dos envolvidos diretamente em sua realização e dos 

registros do acervo de sua entidade promotora, o CEDSA. 

 

Rosália Maria Passos da Silva 
Pesquisadora do CEDSA 

 

 

 



Sumário 

Prefácio 5 

Sustentabilidade na Amazônia 7 

Participantes das Jornadas 8 

Cronologia das Jornadas 9 

I Jornada Científica 10 

II Jornada Científica 12 

III Jornada Científica 14 

IV Jornada Científica 16 

V Jornada Científica 18 

VI Jornada Científica 20 

VII Jornada Científica 22 

VIII Jornada Científica 24 

IX Jornada Científica 26 

X Jornada Científica 28 

Consórcio Mestral 30 

O Presente e o Futuro 31 



PREFÁCIO 

 A Jornada Científica CEDSA é uma atividade contínua, anual e de caráter 

permanente que tem cumprido o objetivo de dar mais densidade às atividades de ensino e 

extensão, e favorecer novas pesquisas e discussões científicas na Universidade Federal de 

Rondônia e outras Instituições de Ensino Superior de Rondônia. 

 É promovida pelo Centro de Estudos Interdisciplinar em Desenvolvimento 

Sustentável da Amazônia-CEDSA com o apoio de diversos parceiros e tem por objetivo 

compartilhar o conhecimento gerado com as pesquisas em administração e negócios na 

Região Amazônica, a fim de estimular a produção de conhecimento que possa ser 

absorvido por uma sociedade responsável pelo desenvolvimento regional sustentável.  

 A I e a II Jornada Científica CEDSA foram experimentais onde se buscou 

apresentar os resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos por Grupos de Pesquisa 

da Universidade Federal de Rondônia. A I Jornada foi realizada no período de 24 a 26 de 

agosto de 2006 com o tema “Criação, realizações e perspectivas do CEDSA” e a II, com o 

tema “Desenvolvimento com sustentabilidade”, nos dias 03 a 06 de setembro de 2007. 

 A III Jornada, realizada nos dias 15, 16 e 17 de setembro de 2008 no Espaço 

CETENE com o tema “Desenvolvimento da Amazônia e agronegócio sustentável”, 

permitiu retratar com muita propriedade o esforço de pesquisa que os grupos 

empreenderam durante o ano.  

 A IV Jornada teve como tema “O papel da sociedade no desenvolvimento 

sustentável” e se refletiu sobre os dilemas e desafios individuais e coletivos. Ocorreu no 

período de 30 de setembro a 2 de outubro de 2009 no auditório do NUCSA. Houve o 

lançamento da versão eletrônica da Revista RARA, o I Encontro de Gestão de 

Agronegócio da Amazônia e a VII Semana Acadêmica de Administração. 

 A V edição ocorreu no período de 14 a 16 de outubro de 2010 com o tema “A 

governança no processo de desenvolvimento socioeconômico-ambiental”, onde se buscou 

explicar os papéis dos diversos órgãos, públicos e privados, no desenvolvimento 

socioeconômico-ambiental 
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socioeconômico-ambiental, havendo inclusive uma visita técnica à Usina Hidrelétrica de 

Santo Antônio.  

 A VI Jornada Científica realizou-se no período de 30 de novembro e 1º de 

dezembro de 2011 e visou estimular a discussão da temática “Amazononia: gestão de 

organizações, economia e desenvolvimento socioambiental na Amazônia brasileira”. 

 A VII Jornada foi realizada no período de 28 a 30 de novembro de 2012 no 

auditório da UNIR Centro com o tema “Economia verde: sistemas agroambientais, 

organizações sustentáveis e inovação inclusiva”, englobando outros dois eventos: o 

Seminário de Sistemas Agroambientais e Organizações Sustentáveis e o Workshop de 

Pesquisas de Doutorado Interinstitucional em Administração UFRGS/UNIR. 

 A VIII Jornada Científica do CEDSA ocorreu nos dias 06, 07 e 08 de novembro de 

2013 com o tema “Resultados de pesquisas na cadeia produtiva do agronegócio de leite no 

estado de Rondônia e temáticas correlacionadas”. Nesta edição, o apoio da EMBRAPA 

valorizou ainda mais a realização do evento, especialmente por ter sido realizada como 

evento paralelo ao XII Congresso Internacional do Leite. 

 A IX Jornada tratou a temática “Alternativas para desenvolver a Amazônia de 

forma sustentável”, nos dias 27 a 29 de novembro de 2014 no Auditório do NUCSA. 

Abordou-se o contexto da Amazônia como um dos biomas mais importantes do planeta 

devido à sua dinâmica ambiental, econômica e social. 

 A X edição da Jornada Científica CEDSA vem com o tema “Gestão, educação e 

pesquisa: interdisciplinaridade e sustentabilidade na Amazônia”, trazendo debates, estudos 

e pesquisas de temas e problemas sobre a relação entre as formas de gestão e abordagens 

educacionais dirigidas ao contexto da sustentabilidade na Amazônia. 

 Assim, com dez edições esperamos que tenhamos um evento proveitoso e que sirva 

de preparação para os próximos que virão. 

 

Mariluce Paes de Souza 

Coordenadora do CEDSA 
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Sustentabilidade na Amazônia 

 O Bioma Amazônico guarda um ecossistema florestal ímpar, com 
especificidades físicas e biológicas sem precedentes, mas isto vem funcionando como 
atrativo para exploração de suas riquezas. Embora se reconheçam as iniciativas de 
fortalecimento do ambiente institucional, com códigos, normas e preceitos legais 
para sustentabilidade, como também, no ambiente organizacional, a partir da criação 
de órgãos públicos com atribuições de fiscalização e visando coibir as organizações 
de desenvolverem atividades produtivas danosas ao bioma. Seja na esfera pública ou 
privada, as decisões não favorecem a sustentabilidade na Amazônia. 

 Diante disto, a sustentabilidade da Amazônia requer ações planejadas e 
muita determinação da sociedade. É certo que a sustentabilidade não ocorrerá com o 
passar do tempo e seu contexto histórico. É preciso que os atores sociais assumam a 
implementação de ações sustentáveis e que os agentes econômicos considerem a 
integração das dimensões da sustentabilidade para exploração dos recursos na 
Amazônia. 

 Assim, verifica-se a demanda gerada, em função do aquecimento e 
mudanças no clima a nível global, por estudos e pesquisas por uma economia de 
baixo carbono. Como resultado, pode-se observar, nas últimas décadas, a criação de 
grupos de pesquisas nas universidades, organizações não-governamentais e 
movimentos sociais em defesa da sustentabilidade da Amazônia. Em decorrência, 
surgem novas temáticas de disciplinas como economia verde e bioeconomia que 
favorecem o pensar e repensar das práticas desenvolvidas pelo setor produtivo, 
aprofundando estudos que gerem produção científica para subsidiar políticas 
públicas e práticas de atividades sustentáveis que podem ser determinantes para 
preservação da Amazônia.  

Mariluce Paes de Souza 
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PARTICIPANTES DAS JORNADAS 

Toda a programação da Jornada 

Científica CEDSA é aberta ao 

público em geral, na condição de 

participantes inscritos, sejam 

alunos de cursos de graduação, 

especialização, mestrado, bolsistas 

de iniciação científica, professores, 

técnicos, autores e coautores de 

trabalhos da Universidade Federal 

de Rondônia-UNIR ou de demais 

Instituições de Ensino Superior-

IES. 

Os interessados devem realizar a inscrição de 

participação no portal do evento por da 

submissão de alguma produção científica ou 

como ouvinte. 

Todos os centros e grupos de pesquisa, docentes e discentes da UNIR e IES interessados 

nas temáticas desenvolvidas pelo CEDSA são convidados a participar das discussões, 

círculos de debates, palestras e submissão de artigos, resumos expandidos e comunicações 

de projeto. 

Participantes da palestra de abertura 

VIII Jornada 

Apresentação oral 

IV Jornada 

Apresentação de banner 

 IX Jornada 
Participantes prestigiando palestra 

II Jornada 
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ANO TEMA LOCAL 

2006 
I Jornada Científica CEDSA 

Criação, Realizações e Perspectivas do CEDSA 

Centro de Vivência Paulo 

Freire 

2007 
II Jornada Científica CEDSA 

Desenvolvimento com Sustentabilidade 
Espaço CETENE 

2008 
III Jornada Científica CEDSA 

Desenvolvimento da Amazônia e Agronegócio Sustentável 

Auditório do NUCSA 

Campus UNIR 

2009 
IV Jornada Científica CEDSA 

O papel da Sociedade no Desenvolvimento Sustentável 

Auditório do NUCSA 

Campus UNIR 

2010 

V Jornada Científica CEDSA 

Governança no Processo de Desenvolvimento Socioeconômico-

Ambiental 

Auditório do NUCSA 

Campus UNIR 

2011 

VI Jornada Científica CEDSA 

Amazononia: Gestão de Organizações, Economia e 

Desenvolvimento Socioambiental na Amazônia Brasileira 

Salas de apresentações do 

Aquarius Selva Hotel 

2012 

VII Jornada Científica CEDSA 

Economia Verde: Sistemas Agroambientais, Organizações 

Sustentáveis e Inovação Inclusiva 

Auditório da UNIR Centro 

2013 

VIII Jornada Científica CEDSA 

Resultados de Pesquisas na Cadeia Produtiva do Agronegócio de 

Leite no Estado de Rondônia e Temáticas Correlacionadas 

Auditório da ULBRA  

2014 
IX Jornada Científica CEDSA 

Alternativas para Desenvolver a Amazônia de Forma Sustentável 

Auditório do NUCSA 

Campus UNIR 

2015 

X Jornada Científica CEDSA 

Gestão, Educação e Pesquisa: Interdisciplinaridade e 

Sustentabilidade na Amazônia. 

Auditório do IFRO 

Campus Zona Norte 



A I Jornada Científica foi experimental, onde 

se buscou apresentar os resultados obtidos 

com os trabalhos desenvolvidos por Grupos 

de Pesquisa da Universidade Federal de 

Rondônia e disseminar as informações e o 

conhecimento adquiridos pelo CEDSA. 

 

I JORNADA CIENTÍFICA CEDSA 
Criação, Realizações e Perspectivas do CEDSA 

A I Jornada Científica CEDSA, 

realizada no período de 24 a 26 de 

agosto de 2006 com o tema 

“Criação, Realizações e 

Perspectivas do CEDSA”, 

ofereceu aos centros e grupos de 

pesquisa, docentes e discentes da 

UNIR e IES palestras, seminários 

e oficinas, visando criar um 

espaço para apresentar e debater 

os resultados das pesquisas, dos 

programas de extensão e das 

atividades científicas dos 

pesquisadores do CEDSA, 

visando o desenvolvimento de 

ciência e conhecimento científico, 

motivando novos projetos 

voltados para o desenvolvimento 

da Amazônia.  

 

Os participantes, no ato do credenciamento, 

realizaram doações de agasalhos, lençóis,  

cobertores e livros que foram destinados às 

famílias das Comunidades Ribeirinhas do 

Baixo Madeira. 

 

Centro de Estudos Interdisciplinar em Desenvolvimento 
Sustentável e Populações Tradicionais da Amazônia

C E D S A

Logo da I Jornada Científica CEDSA 
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Programação I Jornada Científica CEDSA 

Dia: 24 de Agosto de 2006 Dia: 25 de Agosto de 2006 

Solenidade de Inauguração do Prédio 

CEDSA/LABOGEOPA 

18h Culto Ecumênico em Ação de Graças; 

18h30min Descerramento de Placas e Visita 

as Instalações com a Benção dos Espaços 

CEDSA; 

19h00min Mesa Redonda: Criação e 

Realizações dos Centros de Estudos e 

Pesquisas; 

Profa. Dra. Mariluce Paes de Souza - 

Coordenadora CEDSA; 

Prof. Dr. Josué Costa Silva - Vice 

Coordenador CEDSA; 

Prof. Dr. Dorisvalder Nunes - Coordenador 

LABOGEO; 

Prof. Dr. Miguel Nenevê - Coordenador NEC. 

19h45min Homenagem ao Fundador do 

Projeto Beradão - Prof. Dr. Josué Costa 

20h00min Palestra do Prof. Dr. Honorífico 

Clodomir de Morais 

21h00min Coquetel Comemorativo com 

Música Regional. 

Local: Telessala 

08h30min Seminários GEPAgronegócio  

10h00min Intervalo 

10h30min Seminários GEPOrganizações   

12h00min Intervalo 

14h30min Apresentação de Programas de Pós-

Graduação e Extensão   

16h00min Intervalo 

16h30min Apresentação de Trabalhos Científicos de 

Pós-Graduação 

Local: Centro de Vivencia - Paulo Freire 

08h30min às 18h00min - Exposição de Pôster  

08h30min Seminários GEPCultura 

10h00min Intervalo 

10h30min Seminários GEPGênero  

12h00min Intervalo 

14h30min Oficinas Simultâneas GEP´s 

16h00min Intervalo 

16h30min Apresentação de Trabalhos Científicos de 

Graduação 

Local: Fundos do Centro de Vivência 

08h30min às 18h00min Exposição de produção 

científica e técnica livros, revistas, relatórios e cd´s. 
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II JORNADA CIENTÍFICA CEDSA 
Desenvolvimento com Sustentabilidade 

A II Jornada Científica CEDSA com o tema “Desenvolvimento com Sustentabilidade” 

aconteceu nos dias 03 a 06 de setembro de 2007 e teve como objetivo despertar o 

interesse em discutir e aprender sobre o desenvolvimento sustentável no Brasil e no 

mundo, a troca de experiências, o estabelecimento de referenciais, além de perceber 

aspectos sociais, políticos, econômicos e técnicos que envolvem a economia mundial. 

 

Englobou os eventos I Encontro 

de Gestão de Agronegócio da 

Amazônia, o III Seminário 

Internacional de Intercâmbio 

entre Brasil e Holanda sobre 

Desenvolvimento Sustentável da 

Amazônia e a V Semana 

Acadêmica de Administração, 

havendo também apresentação 

oral de trabalhos científicos e 

exposição de banners. 

Palestra Magna proferida pelo Profº. Dr. 

Mário Amin da UNAMA 

III Seminário Internacional de 

Intercâmbio - Brasil e Holanda  

I Encontro de Gestão de 

Agronegócio da Amazônia 

V Semana Acadêmica de 

Administração 

12 



Abertura da II Jornada Cartaz da II Jornada  

Participantes do Seminário Internacional 

de Intercâmbio entre Brasil e Holanda  

Visita técnica ao Lago do Cuniã 
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III JORNADA CIENTÍFICA CEDSA 
Desenvolvimento da Amazônia e Agronegócio Sustentável 

A III Jornada Científica CEDSA, 

realizada no Espaço CETENE nos 

dias 15, 16 e 17 de setembro de 

2008 com o tema “Desenvolvimento 

da Amazônia e Agronegócio 

Sustentável”, retratou o esforço de 

pesquisa que os grupos vieram 

empreendendo.  

Houveram palestras, mesa redonda e 

discussões sobre diversos temas 

como arranjos produtivos locais, 

desenvolvimento da Amazônia, 

agronegócio, agricultura familiar, uso 

do solo, pecuária, desenvolvimento 

sustentável, inovações em tecnologia 

da informação, dentre outros. 

Nesta edição, pretendeu-se proporcionar oportunidades para aprofundar temáticas voltadas 

ao desenvolvimento sustentável da Amazônia, englobando o II Encontro de Agronegócio da 

Amazônia, uma iniciativa da Linha de Pesquisa em Gestão de Agronegócio e Sustentabilidade 

do Mestrado em Administração e do Grupo de Pesquisa GepAgro, bem como a VI Semana 

Acadêmica, uma proposta do Departamento de Administração. 

Cartaz  III Jornada Científica CEDSA 
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Programação III Jornada Científica CEDSA 
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IV JORNADA CIENTÍFICA CEDSA 
O papel da Sociedade no Desenvolvimento Sustentável 

A IV Jornada Científica foi realizada 

no período de 30 de setembro a 2 de 

outubro de 2009 no Auditório do 

NUCSA com o tema “O papel da 

Sociedade no Desenvolvimento 

Sustentável” onde foram discutidos os 

dilemas e desafios individuais e 

coletivos a respeito do desenvolvimento 

sustentável. 

 

 
Realizaram-se seminários e oficinas para 

apresentação de resultados de trabalhos 

científicos e de extensão, palestras, mesa 

redonda e discussões sobre redes de 

cooperação, cadeia produtiva do algodão 

agroecológico, sustentabilidade dos produtos 

não-madeiráveis, usinas do madeira, redes 

sustentáveis, integração de mercados, uso do 

solo, arranjos produtivos locais, dentre outros 

assuntos.  

A IV Jornada compreendeu ainda o I 

Encontro de Gestão de Agronegócio da 

Amazônia e a VII Semana Acadêmica de 

Administração. 

Cartaz IV Jornada Científica CEDSA 

Palestra do Prof. Dr. José Moreira Neto  
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Foi feito o lançamento da versão eletrônica da Revista de Administração e 

Negócios da Amazônia – RARA. 

Programação IV Jornada Científica CEDSA 
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V JORNADA CIENTÍFICA CEDSA 
A Governança no Processo de Desenvolvimento Socioeconômico-ambiental 

A V Jornada ocorreu no período de 14 a 16 de outubro de 2010 com o tema “A 

Governança no Processo de Desenvolvimento Socioeconômico-ambiental”, onde se 

buscou explicar os papéis dos diversos órgãos, públicos e privados, no desenvolvimento 

socioeconômico-ambiental.  

Foi realizada em conjunto com 

o IV Encontro de Gestão de 

Agronegócio da Amazônia e o 

III Seminário de Agroecologia 

e Economia Solidária. Ocorreu 

o lançamento da Revista de 

Administração e Negócios da 

Amazônia - RARA em sua 

versão impressa e a visita 

técnica à Usina Hidrelétrica de 

Santo Antônio. 

Cartaz V Jornada Científica CEDSA 

Visita técnica à Usina Hidrelétrica de Santo Antônio 
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Programação V Jornada Científica CEDSA 

Visita técnica à Usina Hidrelétrica de Santo Antônio 
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VI JORNADA CIENTÍFICA CEDSA 
Amazononia: Gestão de Organizações, Economia e Desenvolvimento  Socioambiental 

na Amazônia Brasileira 

A VI Jornada Científica realizou-se 

no período de 30 de novembro e 1 

de dezembro de 2011 e visou 

estimular o tema “Amazononia: 

Gestão de Organizações, Economia 

e Desenvolvimento Socioambiental 

na Amazônia Brasileira”. 
Composição da mesa de autoridades 

Cartaz VI Jornada Científica CEDSA 

Houveram 85 participantes, 42 artigos completos e 3 resumos expandidos 

submetidos sob o ISBN: 978-85-61320-04. 

Na sua sexta edição, a Jornada Científica envolveu outros três eventos: IV Encontro 

de Gestão de Agronegócios e Sustentabilidade; o III Seminário de Agroecologia e 

Economia Solidária e Workshop Internacional de Economia e Gestão de Empresas 

Comparadas Brasil - Polônia. 
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Participantes das palestras 

Contou-se com o apoio da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior-CAPES que, com o seu auxilio 

e prestigio, elevou o nome do evento e 

possibilitou à organização oferecer aos 

participantes, qualidade em estrutura e 

referencial para a programação oferecida. 

Programação VI Jornada Científica CEDSA 

21 



VII JORNADA CIENTÍFICA CEDSA 
Economia Verde: Sistemas Agroambientais, Organizações Sustentáveis e Inovação 

Inclusiva 

A VII Jornada Científica envolveu outros dois eventos: Seminário de Sistemas 

Agroambientais e Organizações Sustentáveis e Workshop de Pesquisas de Doutorado 

Interinstitucional em Administração UFRGS/UNIR. 

 

Contou-se com o apoio da 

empresa Eletrotel e do  Instituto 

de Estudos e Pesquisas 

Agroambientais e Organizações 

Sustentáveis (IEPAGRO) para 

patrocinar os custos do evento. 

A divulgação das inscrições 

foram feitas nos site da UNIR, 

CEDSA, IEPAGRO e nos jornais 

impressos e eletrônicos Alto 

Madeira e Diário da Amazônia.  

A VII Jornada Científica ocorreu no período 

de 28 a 30 de novembro de 2012 no 

auditório da UNIR Centro e estimulou a 

discussão da temática “Economia Verde: 

Sistemas Agroambientais, Organizações 

Sustentáveis e Inovação Inclusiva”. 

Foram submetidos 39 artigos completos e 2 

resumos expandidos.  

 

Foto 

Composição da mesa de autoridades 

Cartaz VII Jornada Científica CEDSA 
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Programação VII Jornada Científica CEDSA 

Programação VII Jornada Científica CEDSA 
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VIII JORNADA CIENTÍFICA CEDSA 
Resultados de pesquisas na cadeia produtiva do agronegócio de Leite no estado de 

Rondônia e temáticas correlacionadas 

Nesta edição, o apoio da 

EMBRAPA valorizou ainda 

mais a realização da Jornada, 

especialmente por ter sido 

realizada como evento 

paralelo ao XII Congresso 

Internacional do Leite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VIII Jornada Científica do CEDSA ocorreu nos dias 06, 07 e 08 de novembro de 2013 

com o tema “Resultados de pesquisas na cadeia produtiva do agronegócio de Leite no 

estado de Rondônia e temáticas correlacionadas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartaz VIII Jornada Científica CEDSA Com o evento, estimulou-se a 

discussão da temática, através 

da apresentação de trabalhos, 

da exposição de banners e da 

participação de doutores, 

mestres, mestrandos e 

graduandos que fomentaram 

as discussões. 

Todos os 45 inscritos 

submeteram artigos, resumos 

expandidos ou comunicação de 

projeto.  
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Encerramento da VIII Jornada Científica CEDSA 

Um artigo selecionado dentre os 

aprovados na VIII Jornada, 

intitulado “Benchmarking na 

Produção Leiteira: um Caso 

Amazônico”, foi publicado no 

livro “Alternativas para a produção 

sustentável de leite na Amazônia”, 

lançado pela Embrapa em parceria 

com a Secretaria de Estado de 

Agricultura, Pecuária e 

Regulamentação Fundiária de 

Rondônia e Secretaria de Estado 

do Desenvolvimento Econômico e 

Social de Rondônia no XII 

Congresso Internacional do Leite.  

Apresentações e entrega de certificados 

A VIII Jornada Científica CEDSA obteve um total de 15 resumos expandidos 

submetidos, 29 artigos e 1 comunicação de projeto. 
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IX JORNADA CIENTÍFICA CEDSA 
Alternativas para Desenvolver a Amazônia de forma Sustentável 

A IX Jornada Científica CEDSA abordou a temática “Alternativas para Desenvolver a 

Amazônia de forma Sustentável”, nos dias 27 a 29 de novembro de 2014 no Auditório do 

NUCSA. Abordou o contexto da Amazônia como um dos biomas mais importantes do 

planeta devido à sua dinâmica ambiental, econômica e social, propiciando então uma 

lógica de discussão entre pesquisadores, professores e estudantes, favorecendo a emersão 

de alternativas que, transformadas em ações, podem modificar o contexto  da  Amazônia,  

desenvolvendo  suas potencialidades econômicas com respeito às causas sociais e 

ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Jornada possuiu 97 participantes nessa 

edição, 87 trabalhos submetidos sendo 26 

resumos expandidos, 59 artigos completos e 

2 resenhas. Todos foram aprovados para 

apresentação visando promover a discussão 

dos temas e 51 foram publicados sob o ISBN 

978-85-61320-12-6.  

A IX Jornada Científica do CEDSA foi 

encerrada com a visita técnica ao mini 

laticínio Fresquinho onde foi possível 

apresentar o processo de produção, 

beneficiamento e distribuição diferenciado 

desta organização produtora.  

Visita Técnica IX Jornada 
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Programação IX Jornada Científica CEDSA 

Entrega de certificados 
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X JORNADA CIENTÍFICA CEDSA 
Gestão, Educação e Pesquisa: Interdisciplinaridade e Sustentabilidade na 

Amazônia 

  

Com o tema “Gestão, Educação e Pesquisa: Interdisciplinaridade e Sustentabilidade na 

Amazônia” a Jornada Científica CEDSA comemora sua décima edição, trazendo debates, 

estudos e pesquisas de temas e problemas sobre a relação entre as formas de gestão e 

abordagens educacionais dirigidas ao contexto da Sustentabilidade na Amazônia, a saber: 

planejamento e avaliação das práticas de gestão, políticas públicas na Amazônia e ações 

inovadoras que poderão favorecer o surgimento de alternativas capazes de transformar o 

contexto amazônico, desenvolvendo suas potencialidades de modo sustentável. 
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TRABALHOS PUBLICADOS 

Nesta edição, a Jornada Científica CEDSA conta com a publicação 

de 30 resumos expandidos, 4 comunicações de projeto e 57 artigos 

completos.  

Todos os trabalhos contemplam a interdisciplinaridade, abarcando 

discussões sob as diversas óticas da ciência.  
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O Consórcio Mestral  se constitui em 

uma oportunidade para os mestrandos 

discutirem seus projetos de dissertação 

com professores e outros mestrandos de 

Programas de Pós-graduação em 

Administração.  

 

 

CONSÓRCIO 

MESTRAL 

Trata-se de um espaço para apresentação e discussão de projetos de 

dissertação, tendo como objetivo a obtenção de sugestões para a pesquisa 

bem como a ampliação do debate acadêmico, além de promover a 

integração ente alunos de cursos de mestrado.  
 

O foco do Consórcio Mestral é a metodologia de pesquisa, muito embora 

possam ser discutidas questões sobre conteúdo, pertinência ou relevância 

dos trabalhos apresentados. 

 

 

30 



O PRESENTE E O FUTURO 

A JORNADA CIENTÍFICA CEDSA, nesses 10 anos de 
realização, exerceu um papel relevante para a divulgação 
de trabalhos acadêmicos. Como único evento da área de 
Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de 
Rondônia e do Estado, vem oportunizando, de forma 

sistemática, que pesquisadores e acadêmicos apresentem e 
publique os resultados de suas pesquisas, assim como, 

permitindo acesso da sociedade ao conhecimento gerado. 
Até aqui, muitos esforços e cooperação dos membros do 

CEDSA foram necessários, ano após ano, mas ao final de 
cada edição sentimo-nos revigorados, agraciados com os 
sorrisos e aplausos de pessoas que se dedicam a pesquisa 

nesse longínquo território brasileiro. 
O futuro da Jornada Científica CEDSA está assegurado 

pela cooperação de seus membros, novos doutores, jovens 
pesquisadores egressos de programas de mestrado e 

doutorado de instituições de ensino de Rondônia e do 
Brasil. 

Como atual coordenadora do CEDSA, sinto-me 
lisonjeada com a realização da X Jornada na 

configuração de uma comissão ampliada, a qual envolve, 
além de seus membros, professores e acadêmicos da 

graduação, mestrados e a parceria com o IFRO, a qual 
vem permitindo a realização do evento. Esta estratégia de 

descentralização consolida a realização da Jornada e 
garante a sua continuidade em anos vindouros, para 

cumprir com seu papel. 
Ciente do dever cumprido, revigorada com as lembranças 
e feliz pela continuidade dessa nobre missão, a difusão do 
conhecimento e o reconhecimento da sociedade, despeço-
me da coordenação geral da Jornada Científica CEDSA, 
nesta 10ª edição, permitindo que outros pesquisadores 

possam dar suas contribuições. 
 

Prof.ª Dra. Mariluce Paes de Souza 
Coordenadora CEDSA 

A Jornada Científica CEDSA vinculada ao Grupo de 
Pesquisa e Extensão Centro de Estudos Interdisciplinar 
em Desenvolvimento Sustentável da Amazônia-CEDSA 
surgiu da necessidade de divulgação dos resultados de 

pesquisas orientadas por professores recém-doutores em 
Ciências Socioambientais, titulados pelo Núcleo de Altos 
Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. O 
curso ofereceu várias disciplinas que se preocupavam em 

estudar a Região Amazônia, tanto a brasileira como a pan-
Amazônica, envolvendo os países fronteiriços. 

De pronto nossos interesses em pesquisa se voltaram para 
estudar os fenômenos que estão ocorrendo com as 

organizações que atuam na Região e todas as complexas 
relações interdisciplinares de gestão que aconteceram e 

forjaram a economia da região e os desafios futuros cada 
vez mais mutantes e complexos.  

Para abrigar a produção desse grupo de pesquisa foi 
necessário criar um periódico – a Revista RARA e 

formatar um evento que permitisse divulgar a produção 
do resultado das pesquisas realizadas e, principalmente 
aumentada com a produção dos professores e alunos do 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração 
do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas da UNIR que fora 

aprovada pela CAPES em 2006.  
O Mestrado em Administração da UNIR tem o conceito 4 

no ranking das IES no Brasil, resultado da contribuição da 
produção acadêmica deste Grupo de Pesquisa e das 10 
edições da  Jornada CEDSA, além das publicações da 

Revista RARA em edição impressa e eletrônica.  
Ao futuro da Jornada conta-se com jovens pesquisadores, 

professores e membros do CEDSA que a tornarão 
permanente no calendário acadêmico do NUCSA. 

 
 

Prof. Dr. Theophilo Alves de Souza Filho 
Pesquisador e Vice- Coordenador do CEDSA 
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A Jornada Científica CEDSA iniciou de forma tímida e lá se 
vão DEZ ANOS!!!!  Consolidou-se como um importante evento 
dentre outros da Universidade Federal de Rondônia-UNIR, se 

caracterizando como uma oportunidade para que 
pesquisadores, pós-graduandos e graduandos possam trocar 

informações e experiências, sempre com o foco na 
sustentabilidade da Amazônia.  

Para o futuro, desejo que a JORNADA se consolide, cada vez 
mais, fortalecida pela apresentação de pesquisas sobre as 
melhores políticas, tecnologias, tendências e práticas, que 

viabilizem o desenvolvimento com respeito ao meio ambiente 
garantindo o papel de protagonistas àqueles que habitam e 

habitarão essa Região de forma a construírem o próprio futuro. 
 

Prof.ª Dra. Rosália Maria Passos da Silva 
Pesquisadora do CEDSA. 
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Que a Jornada Científica CEDSA, nos próximos 

anos, continue com o objetivo de promover a 
investigação científica, estimulando docentes-
pesquisadores e acadêmicos a divulgarem suas 
atividades de pesquisas, propagando assim o 

conhecimento junto a comunidade acadêmica e a 
sociedade, a nível de Estado, envolvendo como 

acontece hoje os Estados vizinhos, 
compartilhando o conhecimento a partir de 

artigos, pôster em diversas áreas, com a 
participação das faculdades privadas e da 

Universidade Federal de Rondônia.  
 

Prof.ª Dra. Marlene Valério dos Santos Arenas  
Pesquisadora do CEDSA. 

 

Faço parte da equipe de organização da Jornada Científica CEDSA há seis anos e foi uma experiência enorme em 
organização de eventos acadêmicos que colaborou para o meu amadurecimento profissional. Os resultados que a 
organização de um evento como este me proporcionou foram os melhores possíveis. Os problemas, as correrias, 
os sucessos, tudo foi muito gratificante e mesmo com todas as dificuldades sempre nos deu força para continuar 

realizando o evento anualmente. Espero fazer parte de muitas outras edições e que este evento traga o 
privilégio e reconhecimento que todos os centros de pesquisa da Universidade Federal de Rondônia, em especial o 

CEDSA, merecem. 
Ms. Letícia Nunes Nascimento Martins 

Pesquisadora do CEDSA. 
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