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(UNIVERSIDADE DE LAS VILLAS): SEMINÁRIO, VISITAS E
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Introdução
Desde 2007, vimos construindo relações e intercâmbio de materiais de

pesquisa e papers com docentes da Universidade Central Marta Abreu de Las Villas
(Cuba). Por meio destas relações, em agosto de 2009 recebemos o Prof. Dr. Jaime
Ruiz, parceiro cubano da universidade acima referida, para a conferência de
abertura do I Seminário Internacional: A Cidade Sustentável e desenvolvimento
humano na América Latina – Temas, pesquisas e realizações, quando tivemos 130
inscritos e participantes. Neste seminário, procuramos envolver os acadêmicos, os
pesquisadores e a comunidade de Rio Grande e de outras regiões de nosso país,
nos debates sobre a questão ambiental de nossa cidade e de seu entorno ecológico.
E ampliamos as pesquisas em desenvolvimento e as atividades de extensão de
diferentes núcleos da FURG a partir da visita de Jaime Ruiz. Isto porque, buscamos
propiciar aos participantes das atividades e debates, diferentes facetas no
relacionado às Políticas Públicas Ambientais no contexto atual, focando diferentes
aspectos desta temática.

Metodologia
Durante a visita do pesquisador cubano, promovemos, com coordenadores de

diferentes projetos e grupos de pesquisa, discussões e troca de conhecimentos
sobre ecologia, natureza, economia solidária, mercado e produção no capitalismo e
no socialismo; a produção agroecológica em Santa Clara e os mercados de
abastecimento, dentre outros temas. Foram realizadas visitas e palestras com os
envolvidos nos projetos, a fim de que Jaime Ruiz pudesse socializar conhecimentos
acumulados pelos pesquisadores cubanos para potencializar as relações de
pesquisa em nossa cooperação. O Seminário, por sua vez, apresenta/inter-relaciona
temas e perspectivas sobre a conjuntura latino-americana e o lugar do
desenvolvimento humano sustentável neste cenário, como pano de fundo dos
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diferentes projetos e ações de pesquisa que coordenamos. A partir destas reflexões
conjunturais, pretende debater as pesquisas sobre Rio Grande e os movimentos e
lutas reivindicatórias existentes na cidade, trazendo à luz algumas reflexões
introdutórias sobre a natureza do/no patrimônio desta urbe. Outras discussões são
contempladas no evento, tais como a pesca artesanal na região e as políticas
públicas para o setor; a agroecologia, as lutas no campo e o papel da Universidade
nestas questões e debates. Por último, busca difundir alguns projetos de pesquisa e
extensão da Furg desenvolvidos na cidade de Rio Grande e no seu entorno
ecológico, relacionados aos aspectos educacionais e/ou ambientais.

Resultados e Discussão
Em decorrência destas parcerias, consolidamos as relações e o projeto de

intercâmbio com a Universidad de las Villas e com diferentes áreas para dar
prosseguimento aos procedimentos formais de relações entre as duas
Universidades, em pelo menos 4 ou 5 campos: energia alternativa, pesca artesanal
e agroecologia, políticas e ambiente na cidade, ecoestética.

Também, conferimos visibilidade a FURG no âmbito da imprensa,
contribuindo para colocar a nossa Universidade cada vez mais presente no cenário
regional, nacional e internacional.

Por último, produzimos um livro "A Cidade Sustentável e Desenvolvimento
Humano na América Latina: Temas e Pesquisas", que traz artigos de pesquisadores
da Furg envolvidos nas discussões sobre a sustentabilidade sócio-ambiental e as
políticas públicas educacionais e ambientais da/na cidade, temáticas estas que
também ocupam destaque no decorrer do seminário.

Conclusões
Esperamos que esta visita dos cubanos à FURG possa contar com a nossa

contrapartida em 2010, permitindo a continuidade de nosso intercâmbio, de modo
que pesquisadores e representantes de nossa universidade visitem a Universidade
de Las Villas e seu projeto em andamento, para avançarmos ainda mais nestas
relações institucionais e acadêmico-científicas. Além disso, acreditamos que os
debates, as divergências e as polêmicas da conferência de abertura, das futuras
atividades do seminário e da maturação de nossos intercâmbios, irão colaborar para
a produção, no contexto latino-americano, da cidade sustentável que almejamos
para o século XXI.
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