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1. DADOS DO SOLICITANTE
Nome Completo

SIBELLE CORNÉLIO DINIZ
Data Nascimento

CPF/MF

11/04/1984

068.741.026-64

Nacionalidade

Estado Civil

BRASILEIRO

SOLTEIRA

Identidade

Órgão Expedidor

12.316.636

Endereço Residencial

RUA VISCONDE DE TAUNAY

SSP/MG

Número

Complemento

Bairro

820

CASA

SANTA MÔNICA

Cidade

UF

CEP

Telefone

E-mail

BELO HORIZONTE

MG

31525-020

31 84853633

sibelled@cedeplar.ufmg.br

Agência

Conta Corrente

3610-2

42275-4

Banco

Brasil

Real

Títulos Obtidos
Curso técnico
Especialização
Doutorado

Manterá vínculo empregatício com a Organização
apoiada durante a vigência da bolsa?

Graduação
Mestrado
Pós-doutorado

Sim

Não

Nome da Instituição

Recebe bolsa de outra instituição?

Sim

Valor

Não

R$

Anexar Curriculum Vitae Lattes
2. BOLSA PLEITEADA

Categoria

Tipo

Gerencial
Pesquisa
Desenvolvimento Tecnológico
Desenvolvimento Industrial
Gestão
Formação em C&T
Participação em evento ou atividade
Desenvolvimento Tecnológico e Industrial
Duração da bolsa

Situação
I
II
III
IV
V
VI

renovação
bolsa integral
bolsa parcial

Data Início

12 meses

bolsa nova

Data Término

01/2012

01/2013

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO APOIADA
Nome

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Divisão / Unidade

Sub-Unidade

OBT

DPI

Endereço

CEP

AV. DOS ASTRONAUTAS, 1758

12227-010

Coordenador responsável pelo bolsista

ANTONIO MIGUEL VIEIRA MONTEIRO e Prof. Dr. ROBERTO MONTE-MÓR – FACE-UFMG e CEDEPLAR
Telefone3945-6513

Fax

E-mail

3208-6513

3208-6468

miguel@dpi.inpe.br

4. PLANO DE TRABALHO
Título

ANÁLISE DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA NA AMAZÔNIA
Palavras Chave
ECONOMIA POPULAR E
CIRCUITO INFERIOR
( até três )
SOLIDÁRIA

PEQUENA PRODUÇÃO

Descrição do trabalho

Esta pesquisa propõe compreender as relações produtivas envolvendo a economia popular e
solidária na Amazônia e sua articulação ao processo de urbanização em curso. Tal investigação
comporá o estudo da dinâmica das localidades e do urbano extensivo na Amazônia
contemporânea, visando caracterizar o circuito inferior da economia urbana nesta região e suas
articulações com o circuito superior da economia.
O estudo partirá da revisão de trabalhos existentes que tiveram como objeto redes e dinâmicas
de produção popular e solidária na região amazônica, sua articulação setorial e relação com os
processos de urbanização nas últimas décadas. Com essa revisão, buscar-se-á compreender a
dinâmica recente do circuito inferior na região, sua articulação ao circuito superior e ao processo
de formação do urbano.
Em seguida, passará a uma caracterização, a partir do Censo Demográfico 2010, de tais iniciativas
na região de estudo do URBISAmazônia. Partiremos da construção de uma tipologia de
identificação de organizações produtivas de caráter popular e solidário nesta pesquisa, a partir da
declaração de forma de ocupação e de setor de atividade. Buscar-se-á, então, caracterizar esses
trabalhadores em termos de escolaridade, composição familiar, condições de moradia, entre
outros. Serão contabilizados ainda o número de trabalhadores envolvidos nessas iniciativas, a
renda gerada, a abrangência e diversificação dos setores de atividade envolvidos, as condições de
trabalho (jornada, condições de deslocamento), etc. Os dados serão trabalhados nas escalas
municipal e intramunicipal, utilizando as definições de setores censitários, áreas urbanas e rurais
e sedes de município e distritos.
Tal pesquisa deverá se articular a outros estudos em curso, como o mapeamento e estudo das
microredes de serviços e trocas na região, bem como o processamento digital de imagens com
vistas a caracterizar os processos de produção do espaço. Do mesmo modo, os estudos
envolvendo o circuito superior na região permitirão identificar a associação direta e indireta deste
ao circuito inferior aqui em foco.
A caracterização proposta, em associação ao trabalho de campo de mapeamento das redes locais,
permitirá uma identificação dos circuitos econômicos associados à pequena produção e às
dinâmicas tradicionais na região, bem como ao urbano em formação na Amazônia
contemporânea, colaborando para a discussão acerca do desenvolvimento produtivo atual e
futuro da região.

Resumo dos objetivos

1 – Estudo de referencial bibliográfico sobre o circuito inferior da economia e a pequena
produção popular e solidária na Amazônia;
2 - Caracterização da pequena produção popular e solidária nas áreas selecionadas no
URBISAmazônia:
2.1 – Desenvolvimento de metodologia de identificação de trabalhadores envolvidos na
produção de caráter popular e solidário na região Amazônica, junto a pesquisas domiciliares do
IBGE;
2.2 – Caracterização da população envolvida em tais atividades, a partir do Censo
Demográfico 2010, utilizando as escalas municipal e intramunicipal;
2.3 – Caracterização da produção popular e solidária, em termos de número de
trabalhadores envolvidos, renda gerada, setores de atividade relacionados, condições de
trabalho, etc.
3 – Relacionar a configuração da economia popular e solidária aos processos de urbanização
extensiva e constituição do circuito superior na região do URBISAmazônia, a partir do trabalho
desenvolvido nos itens (1) e (2) e da articulação e diálogo com os demais estudos em curso.
Atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista

1 – Revisão bibliográfica a respeito da produção em pequena escala e de caráter popular e
solidário na região Amazônica;
2 – Construção de metodologia de identificação de trabalhadores envolvidos na economia
popular e solidária na Amazônia, junto a pesquisas domiciliares do IBGE;
3 – Identificar e caracterizar, no Censo Demográfico 2010, a população envolvida nesse tipo de
organização produtiva, na região;
4 – Articular os resultados obtidos nos itens anteriores às demais pesquisas em curso, visando
associar a composição do circuito inferior aos processos de urbanização vigentes na região.
Resultados esperados

1 – Relatório Técnico I: Economia Popular e Solidária na Amazônia: Revisão Bibliográfica
2 - Relatório Técnico II: Economia Popular e Solidária na Amazônia: uma caracterização a partir do
Censo Demográfico 2010
3 – Relatório Técnico III: Produção Popular e Solidária na Amazônia: articulações com o circuito
superior da economia e com os processos de urbanização extensiva

