Entre os dias 14 e 28 de maio, acontecerá uma missão científica organizada pelo Ineaf, no quadro de
do projeto « Prospective participative pour un développement territorial articulant agriculture et villes
moyennes en Argentine, Brésil et France », financiado pelo Prefalc (Dispositif Regional de Cooperation
Universitaire en Reseau France - Amérique Latine - Caraïbe). O projeto é coordenado pela docente e
pesquisadora francesa Sylvie Lardon e emergiu no âmbito da Rede de cooperação internacional AgriTerris, da
qual pesquisadores e pesquisadoras do Ineaf fazem parte desde 2007. Nesse período de Flash internacional
no Pará, 3 pesquisadores e 10 estudantes franceses, uma pesquisadora argentina e uma pesquisadora
brasileira serão recebidos pelo Ineaf/PPGAA. Nessa oportunidade, as atividades terão como cerne:
- Conceber as diferentes etapas de uma abordagem de diagnóstico territorial, na qual as dimensões espaciais
da situação em análise sejam devidamente consideradas.
- Conhecer as diferentes fontes de informação disponíveis para o diagnóstico territorial: estatísticas localizadas
(natureza dos inquéritos, áreas de validade no tempo e no espaço, principais indicadores, custos de
mobilização); imagens e fotografias, mapas etc.
- Caracterizar as funcionalidades de diferentes modos de representação espacial (mapas, imagens, fotografias,
análises de paisagem, coremas etc.) e testar a sua utilização em processos participativos e de ação coletiva
prospectiva.
- Realizar entrevistas com os atores sociais no território (nesse caso específico, em Irituia, Nordeste Paraense)
para compilar informações, conhecimentos e competências locais e conhecer as suas próprias representações
do território (com base em desenhos, diagramas, logotipos etc. e as explicações fornecidas);
- Organizar seminários participativos para construir a ação territorial coletiva, facilitar a apropriação individual
e coletiva, e mostrar os projetos (concepção territorial).

Tais atividades envolverão diretamente a turma de mestrado do Programa de Pós-Graduação
em Agriculturas Amazônicas e serão distribuídas no cronograma que segue abaixo. A segunda semana
de missão científica acontecerá em Irituia. Nesse contexto, será realizada a metodologia do Jogo do
Território. Nessa metodologia, além dos pesquisadores e pesquisadoras e estudantes brasileiros e
franceses, participarão aproximadamente 15 atores territoriais (representantes da esfera pública e
privada do município). Os docentes responsáveis pela organização dessa missão científica são William
de Santos Assis e Monique Medeiros. Maiores detalhes acerca da programação dessa missão científica
podem ser visualizados no final deste documento.
Nos dias 17 e 18, terá lugar nessa programação o seminário “A construção de territórios rurais
em perspectiva comparada: Brasil, Argentina e França”. Abaixo seguem os participantes deste espaço:

PROGRAMAÇÃO DA MISSÃO CIENTÍFICA
____________________________________________________
1º Dia – 14/05/2022
Chegada da equipe francesa em Belém;
____________________________________________________
2º Dia – 16/05/2022
9h - 11h - Reunião da equipe francesa e argentina com a Reitoria e Pró-reitorias da UFPA;
14h - 16h - Reunião de nivelamento do projeto Prefalc;
____________________________________________________
3º Dia – 17/05/2022
9h -11h – Seminário: A construção de territórios rurais em perspectiva comparada: Brasil, Argentina e
França
Mesa 1: Segurança alimentar e populações tradicionais na América Latina
Apresentadores: Vanessa Iceri e Dídac Fita
Animador: William Assis
14h-16h - Continuação do Seminário
Mesa 2: Biodiversidade e agricultura camponesa na América Latina Apresentadores: María Amalia Lorda
e Sonia Magalhaes
Animador: Paulo Martins
____________________________________________________
4º Dia – 18/05/2022
9h-11h - Continuação do Seminário
Mesa 3: Metodologias participativas para abordagens territoriais
Marie Houdart, Sylvie Lardon e Philippe Chambon
Animadora: Monique Medeiros
14h-16h - Diálogos sobre estratégias de reforço às articulações interinstitucionais
(Rede Agriterris)

____________________________________________________
5º Dia – 19/05/2022
Preparo da equipe francesa e argentina para participação em aula (PPGAA)
14h-18h - Participação da equipe francesa e argentina em aula da disciplina de metodologia de pesquisa
(Monique Medeiros - responsável pela facilitação)
____________________________________________________
6º Dia – 20/05/2022
Preparos finais para ida a campo
____________________________________________________
7º Dia – 21/05/2022
Livre
____________________________________________________
8º Dia – 22/05/2022
Saída de Belém para Irituia
____________________________________________________
9º e 10º Dias – 23 e 24 /05/2022
Entrevistas com atores territoriais e visitas técnicas
____________________________________________________
11º Dia – 25/05/2022
Entrevistas com atores territoriais e visitas técnicas
____________________________________________________
12º Dia – 26/05/2022
Jogo do território (Manhã)
Trabalho em equipe para preparação da restituição com os atores territoriais (Tarde)
____________________________________________________
13º Dia – 27/05/2022
Trabalho em equipe para preparação da restituição com os atores territoriais
____________________________________________________
14º Dia – 28/05/2022
Restituição com os atores territoriais
Retorno de Irituia à Belém

