DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO • ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"

Piracicaba, 29 de julho de 2005.

Esalq quer construir núcleo
de boas práticas de gestão sustentável
O “1º Seminário Esalq em Gestão - Gestão para um mundo sustentável”, marcado para o
final da próxima semana (entre os dias 03 e 05 de agosto), está sendo organizado com o objetivo de
marcar a estruturação de um núcleo de excelência institucional voltado às boas práticas econômicas,
sociais e ambientais em Piracicaba. O evento acontece no campus da Escola de Agronomia, em
Piracicaba/SP, das 15h30 às 20h30.
Será um Seminário voltado à apresentação e discussão de trabalhos (práticos e conceituais) e
conferências de pessoas atuantes na área de Gestão e Sustentabilidade, além de pesquisadores. Entre
os palestrantes confirmados, estão representantes da Belgo Mineira, Klabin, Institutos Akatu (SP) e
Imaflora.
Além das conferências, serão apresentados cerca de 40 trabalhos de profissionais de
empresas privadas, de membros do governo e também alunos de graduação e pós-graduação da
Esalq e de outras Universidades.
Este evento será o primeiro de uma série de outros que caracterizarão o Programa de
Desenvolvimento da Gestão para a Sustentabilidade (PDGpS), da ESALQ/USP.
Entre os objetivos podem-se destacar:
• Promover a interação entre estudantes, docentes, pesquisadores, profissionais e a comunidade
em geral, interessados nas questões relacionadas à gestão sustentável, possibilitando trocas
de saberes, experiências, propostas metodológicas, tecnologias e projetos;
• Propiciar a oportunidade de conhecer os agentes - pesquisadores e profissionais - que atuam
com destaque na área ambiental;
• Colaborar para a construção e o desenvolvimento dos conhecimentos envolvidos com Gestão
e Sustentabilidade, primando pela discussão da multiplicidade e diversidade de enfoques
sobre a ótica da sustentabilidade;
• Aprimorar conhecimentos e práticas relacionados ao mundo, necessariamente cada vez mais
comuns, da gestão e da sustentabilidade;
Mais informação sobre o evento: http://www.economia.esalq.usp.br/~pgs/1esalqemgestao/
As inscrições também podem ser feitas on-line, a partir deste endereço, com valores a partir de R$
15,00. O coordenador é o professor Alex Coltro, do Departamento de Administração, Economia e
Sociologia, da Esalq/USP. Para contatá-lo: 19-3429-8837; 3417-8733 ou alcoltro@usp.br
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