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Com apoio de British Council e FAPEG (Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Goiás) o Programa Researcher Links, Universidade de Strathclyde e da 
Universidade Federal de Goiás realizarão o IV Workshop sobre "A EXPANSÃO DE 
NOVAS FRONTEIRAS PARA A ENERGIA RENOVÁVEL: efeitos, conflitos e 
alternativas para as populações em espaços de vulnerabilidade socioambiental”. 

O IV Workshop está sendo coordenado por Paul Stewart, Brian Garvey e Kendra 
Briken na Universidade de Strathclyde Business School/Escócia e Marcelo 
Rodrigues Mendonça e Adriano Rodrigues Oliveira, do Instituto de Estudos Socio-
Ambientais da Universidade Federal de Goiás. Estamos convidando pesquisadores 
em início de carreira do Brasil para participar do Workshop. Pesquisadores do Reino 
Unido e América Latina serão convidados a participarem com suas contribuições. 

Todas as despesas de viagem e alojamento serão cobertos pelo Programa 
Researcher Links. O formulário de inscrição, e mais detalhes sobre a iniciativa 
devem ser enviados pelo link http://britishcouncilbrasil.nfrl-stewart.sgizmo.com/s3/ 
antes do prazo final, às 17h00, do dia 22 de Julho de 2016. Os candidatos 
selecionados serão notificados até 24 de Agosto de 2016. 

 
Tema e objetivos do Workshop 

A produção em larga escala de fontes de energia renováveis (solar, eólica, 
hidráulica e biomassa) é muitas vezes tratada de forma acrítica como uma resposta 
positiva às mudanças climáticas, com benefícios automáticos para o 

http://britishcouncilbrasil.nfrl-stewart.sgizmo.com/s3/


desenvolvimento econômico (rural). Situado em uma região de intensa expansão da 
hidro e agroenergia no século XXI e consequentes conflitos sociais sobre o acesso 
à terra, água, alimentos e trabalho, esse Workshop tem como objetivo reunir 
investigadores além das fronteiras geográficas, tecnológicas e sócio-políticas de 
novas formas de energia, a fim de analisar os efeitos sociais e ambientais desse 
processo e explorar as potencialidades e práticas alternativas socialmente 
comprometidas. 

O IV Workshop pretende, portanto: (i) compreender os conflitos decorrentes da 
apropriação de terra, água e energia para interesses energéticos das empresas de 
grande escala; (ii) identificar alternativas realizadas por pesquisadores, associações 
trabalhistas, cooperativas, Comunidades Tradicionais in situ, que são conceituadas 
como (Re)Existências; 3) Propor novas possibilidades para a pesquisa aplicada 
junto com as populações em situação de vulnerabilidade social, econômica e 
ambiental para permitir a sua permanência em regiões produtivas e melhorar suas 
condições socioeconômicas. 

As inscrições estão abertas a todos aqueles que têm um interesse vital em explorar 
soluções a estes temas de pesquisa, que abordem as desigualdades de poder no 
"tradicional" processo tecnológico de investimentos, desenvolvimento e aplicação, e 
que estão interessados em desenvolver novas vias de colaboração entre o Reino 
Unido, Brasil e outros países para uma intervenção qualificada na realidade 
socioespacial.  

Para maiores informações envie um email para trappu.ufg@gmail.com ou acesse o 
site https://www.britishcouncil.org.br/events/newton-fund-researcher-links-workshop-
stewart 
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