
CIRIEC World Conference in Latin America Centro de Estudos 

e Pesquisas em Economia Publica Social e Solidária – CIRIEC Brasil 

2021 
 

Economia social e solidária como modelo de 

desenvolvimento inclusivo, sustentável e resiliente 

em um mundo pós Covid 19 
 

 

COMUNICADO DE SELEÇÃO DE TEXTOS PARA A PARCERIA ENTRE CIRIEC 

BRASIL E IPEA 

 

A nossa Conferência Latino-Americana em 2021 foi um grande sucesso! Recebemos dezenas 

de estudos que geraram debates excelentes dentro de cada um dos 18 Grupos de Trabalho (GTs). 

Saímos desse evento com a certeza de possuirmos um conjunto bastante qualificado de 

pesquisadores no Brasil e outros países da América Latina abordando a temática da Economia 

Social e Solidária em suas distintas dimensões de análise. Essa rede precisa se manter articulada 

para que possamos seguir nos fortalecendo, sobretudo em momentos políticos tão adversos 

como este que vivemos atualmente. 

Conforme definido e divulgado entre os participantes, foi montada uma comissão formada por 

coordenadores de diferentes GTs para escolher alguns artigos, dentre aqueles que enviaram a 

versão completa, para serem encaminhados pelo Ciriec Brasil ao Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), como indicação para comporem suas publicações previstas para 

2021: o segundo volume do livro Dinâmicas da Economia Solidária no Brasil e o periódico 

semestral Mercado de Trabalho: conjuntura e análise.  

Uma novidade importante: ambos serão lançados em nosso Encontro Nacional do Ciriec Brasil 

em 2022, ainda sem data definida. Aguardem para novas informações! 

Após um trabalho exaustivo de leitura e avaliação, considerando alguns critérios indicados pelo 

IPEA, chegamos ao resultado final. 

Vale destacar que os textos ainda serão submetidos aos processos editoriais internos do IPEA, 

podendo estar sujeitos a solicitações de alterações, ajustes e complementações. A administração 

do Ciriec Brasil irá entrar em contato por email diretamente com os(as) autores(as) para 

informar os critérios de formatação do texto e o prazo a ser encaminhada a nova versão. 

Segue abaixo a lista dos textos selecionados: 

 

Título Autoria Emails 

Economia solidária e agroecologia 
como arranjo sociotecnológico 

territorial: desenvolvimento, 

Gabriel D. C. Novaes 

Rodrigo D. B. Venâncio 

Juliana M. Oliveira 

gabriel.d.coelho@gmail.com 

rodrigodiazvenancio@gmail.com 

 

mailto:gabriel.d.coelho@gmail.com
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redes, atores e sujeitos na frente de 

agroecologia da Itecoop/UFJF 

Economia dos setores populares: 

trabalho, inserção social e 

cidadania 

Gabriel Kraychete 

Vinicius Goncalves 

gabrielkr@uol.com.br 

gksaula@gmail.com 

 

Voltando a campo quinze anos 

depois do primeiro mapeamento 

Susana I. Webering 

Maria A. Santos 

Jonathan D. S. Mota 

suiwebering@gmail.com 

anielly044@gmail.com 

 

A política dos Centros Públicos de 

Economia Solidária da Bahia: um 

estudo sobre as condições de 

sustentabilidade 

Patricia C. Vieira pcvalfaya@gmail.com 

 

 

Mulheres catadoras de materiais 

recicláveis: condições de vida, 

trabalho e estratégias 

organizativas no Brasil 

Adriana C. X. Ferreira 

Ronalda B. Silva 

Roberto M. A. Silva 

 

ronalda_barreto@uol.com.br 

rmas2007@gmail.com 

 

Elaboração do índice de 

desenvolvimento inclusivo para 

cooperativas solidárias – IDICS 

Sibelle C. Diniz 

Bruno S. Fernandes 

Thiago N. Silva 

sibelle.diniz@gmail.com 

 

 

Ecossistema empreendedor 

solidário: a experiência de 

Araraquara (SP) 

Caroline C. Sanches 

Leandro P. Morais 

sanches.caroline5@gmail.com 

lpmorais@gmail.com 

 

Negócio de impacto social com 

gestão de economia solidária: um 

estudo de caso brasileiro 

Márcia L. S. Cezere 

Ana C. M. Santos 

Ana C. A. Souza 

marcia.cezere@gmail.com 

 

Reciclagem popular e pandemia da 

Covid-19: desafios na gestão de 

empreendimentos solidários de 

catadores de Niterói 

Jean C. M. Alves 

Lucas M. O. Bastos 

 

lucasmob@id.uff.br 

 

Políticas públicas de geração de 

renda: o caminhar e importância 

do marco legal da economia 

solidária 

Maria N. M. Soares 

Paulo Torres 

 

nazareth.soares@gmail.com 

 

Juventude e economia solidária: 

potencialidades e desafios 

Maria L. Carvalho mluisacarvalho@utfpr.edu.br 

 

Enlaces: uma experiência de 

acompanhamento e incubação de 

EES no contexto da pandemia da 

Covid-19 

Daniela M. Santana 

Renata S. Rolim 

Vanderson G. Carneiro 

 

 

vanderson.carneiro@academico.ufp

b.br 
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