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ANEXO I – Descrição dos Projetos 
 

 
Desafios do Desenvolvimento Sustentável 

O projeto tem como objetivo avaliar as  questões  relacionadas  à sustentabilidade  ambiental  e 
social provocada pelas transformações  econômicas e sociais  recentes.  A questão da 
sustentabilidade  pensada de maneira ampla envolve a discussão das mudanças climáticas  
globais, os impactos das transformações  na matriz energética dos países e regiões, a questão 
das mudanças nas atividades agrícolas, a questão da inovação nas cadeias de produção, 
inclusive na biotecnologia, e as políticas públicas voltadas  para a segurança alimentar, a 
mitigação de efeitos ambientais  negativos,  a mudança na matriz energética,  além da redução 
das desigualdades econômicas e sociais. 
 

Transformações  na economia mundial e impactos sobre o desenvolvimento econômico 

O projeto tem como objetivo aumentar o conhecimento teórico e empírico sobre as mudanças 
em curso na economia global e seus  impactos nos países  em desenvolvimento,  com destaque 
para  a dimensão monetário-financeira  internacional,   as  mudanças  na  estrutura   produtiva,  
tecnológica  e  de inovação  e para os impactos sociais  dessas  mudanças.  A complexidade 
associada  a essas  transformações  e à sua compreensão exige um aumento continuado de 
interlocução e formação de redes com outras instituições  internacionais  de ensino e pesquisa  
e seus  professores  e pesquisadores.  O projeto busca consolidar inciativas já iniciadas  por 
professores  dos programas de Ciência Econômica e Desenvolvimento Econômico do Instituto 
de Economia da Unicamp, por exemplo através  da participação na BRICS  NU University  e na 
Network for Comparative  Economic Development Studies,  entre outras iniciativas. Além da 
possibilidade de intercâmbio nos temas em questão, o estabelecimento das cooperações 
internacionais  tem sido guiado pela preocupação em buscar parecerias  com Instituições  e 
pesquisadores  com abordagens temáticas, teóricas  e metodológicas aderentes  às abordagens 
dos professores  participantes deste projeto. 
 
Desenvolvimento e Transformações  Econômicas e Sociais  no século XXI 

O projeto tem como objetivo analisar as transformações em cursos  na economia e na 
sociedade contemporânea, com ênfase nos aspectos relacionados aos impactos na estrutura  
social e no mundo do trabalho, assim como nas questões associadas à dinâmica territorial  
urbana e do desenvolvimento regional. A dimensão da compreensão histórica desses  processos 
também é um tema fundamental deste projeto. A necessidade de avançar na 
internacionalização surge da dimensão comparativa internacional necessária para alcançar 
resultados teóricos e empíricos de maior alcance.  Dentro deste projeto já existem inciativas 
importantes associadas à constituição de redes de instituições, por exemplo através  da Global 
Labor Unversity e da Rede organizada  pelo International  Center for Development and Decent 
Work. Além disso se somam outras iniciativas para o estabelecimento  de interlocução com 
centros internacionais  importantes nos temas acima descritos, como por exemplo com a 
University  of California (Berkley), University  College London e Universidade Autonoma de 
Mexico. Essas iniciativas envolvem o oferecimento de cursos  compartilhados, a realização  de 
seminários internacionais, o intercâmbio de docentes e discentes e a realização  e pesquisas 
conjuntas. 


