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Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP realiza Workshop 
Brasil-França 2009 

Evento tratará de temas estratégicos dos setores agrário e florestal e abordará a cooperação entre as instituições; 
Inscrições podem ser feitas pela internet 

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ da Universidade de São Paulo – USP realiza, entre os dias 5 e 9 
de outubro, o Workshop Brasil-França 2009: Cooperação em ciências agrárias e florestais – o caso da ESALQ e 
seus parceiros franceses. O evento faz parte da programação oficial do Ano da França no Brasil e é uma realização da 
Escola, em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, Centre de Coopération 
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement – Cirad, Institut National de la Recherche Agronomique 
– Inra, Institut des Sciences et industries du Vivant et de L’Environment – AgroParisTech e  Fédération des Ecoles 
Supérieures d’Ingénieurs en Agriculture – Fesia. 

O workshop tem como objetivo discutir temas estratégicos do ponto de vista social, político e econômico para o Brasil e a 
França, tendo em vista que os setores agrário e florestal respondem por parcela significativa do PIB e do comércio 
internacional tanto do Brasil como da França. Haverá também um debate de questões relativas ao intercâmbio de 
docentes e estudantes do Brasil e da França, no âmbito dos convênios estabelecidos entre as instituições envolvidas, além 
da apresentação de depoimentos de estudantes beneficiados pelos acordos acadêmicos e a divulgação dos resultados de 
pesquisa sobre inovações tecnológicas relativas à produção agrícola e florestal e sua sustentabilidade socioeconômica e 
ambiental. 

Com o workshop espera-se uma maior aproximação entre a ESALQ e as instituições francesas, abrir novas frentes de 
cooperação e ampliar oportunidades de estágio e treinamento para os estudantes de ambos os países. 

A programação está organizada em seis painéis: Intercâmbio de estudantes e docentes; Sustentabilidade socioeconômica 
e ambiental da cadeia produtiva; Política agrícola, desenvolvimento rural e sustentabilidade; Relações comerciais Brasil–
França; Manejo integrado de bacias hidrográficas; Bioenergia. 

Além dos painéis temáticos, estão previstas três excursões técnico-científicas em 8 de outubro. Os participantes poderão 
escolher uma das opções: visita a uma usina sucroalcooleira na região de Piracicaba; visita à Estação Experimental de 
Ciências Florestais de Itatinga – SP; visita à Cooperativa dos Produtores Agropecuários de São Pedro – COOPAMSP. 

Por fim, também acontecerá, como atividade paralela, uma oficina sobre empreendedorismo no dia 9, com o intuito de 
aproveitar a experiência francesa na área. 

Serviço 
De 5 a 9 de outubro 2009 
Anfiteatro Maracanã, do Departamento de Engenharia Rural – Esalq/USP 
Av. Pádua Dias, 11 – Agronomia – Piracicaba, SP 
Idioma: Francês e Português 
Vagas: 200 

Mais informações no site http://www.esalq.usp.br/workshop.br.fr/index_br.html  ou no anexo:Workshop BR FR 
Inscrições: http://www.fealq.org.br/loja/Bilheteria.asp?codigo_produto=570 


