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1977). O projeto está dividido em duas áreas: 1) formação
de educadores em direitos humanos: avaliação de cursos
de formação de monitores em direitos humanos realizados pelo Estado de São Paulo. Será avaliada a formação de
professores da rede pública, de voluntários para oficinas
de cidadania e de agentes estatais por meio de cursos realizados pela Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania
do Estado de São Paulo. Tais atividades são desenvolvidas
atualmente em conjunto com a Secretaria da Educação,
Secretaria de Segurança Pública e ONGs como a Rede
Brasileira de Educação em Direitos Humanos (RBEDH)
e o Instituto Sou da Paz (ISDP); 2) direitos humanos na
escola: aplicação e avaliação de programa-piloto para a
educação em direitos humanos de forma transversal no
ensino fundamental e médio. A ideia central consiste em
oferecer na própria escola cursos de formação e mesmo
orientações para a realização de projetos pedagógicos que
contemplem as preocupações tanto temáticas como de
atuação dos professores.
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Projeto de desenvolvimento turístico
	
e de gestão integrada para o município
de São Carlos, SP, e região

Beatriz Helena Gelas Lage

Escola de Comunicações e Artes
Universidade de São Paulo (USP)
Processo 2000/13739-4
Vigência: 1/5/2002 a 31/12/2002

Desenvolver pesquisas que levem à sistematização
de conhecimentos relevantes para a implementação de
um plano de desenvolvimento para o setor de São Carlos, SP, e região. Contribuir para a articulação do Poder
Público com a iniciativa privada por meio da elaboração
de um conjunto de diretrizes operacionais que permitam
implementar um plano de gestão integrada. O projeto do
Plano de Desenvolvimento Turístico será dividido em três
etapas: 1) inventário dos recursos turísticos (hospedagem,
alimentação, transporte, serviços, atrações naturais, culturais e recursos humanos); 2) estudo da demanda (de
turistas) atual e potencial; 3) diagnóstico da situação do
turismo em São Carlos e região e elaboração de propostas
de desenvolvimento. Etapas anteriores serão executadas
em parceria com instituições e empresas visando articular
os setores que atuam em turismo para a elaboração de um
de plano de informações turísticas da região. Justificativas
de um Plano de Desenvolvimento Turístico: 1) o setor de
serviços para o turismo é muito grande e promove o relacionamento de diversos setores econômicos, beneficiando desde pequenos até grandes; 2) trata-se de um setor
econômico que requer alta utilização de mão de obra, de

diversos níveis de qualificação e com grande variedade de
funções, permitindo absorção de mão de obra não qualificada, mediante de programas de treinamento básicos,
promovendo a integração regional e elevando a qualidade
de vida da comunidade, pois induz à preservação da natureza e à valorização das relações humanas.
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Caprinocultura: pesquisas aplicadas
	
ao desenvolvimento rural familiar
da região de Itapetininga, SP

Elizabeth Alves e Nogueira
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O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) destinou em 1999 recursos para
três estudos sobre a região sudoeste paulista (que envolve
Itapetininga), mas a continuidade dos projetos foi prejudicada, pois o programa financiou só o primeiro ano das
pesquisas. Com resultados parciais e a mobilização dos
agricultores familiares locais obtida, pretende-se dar continuidade às pesquisas iniciadas sobre a caprinocultura,
trabalhando de forma interinstitucional, multidisciplinar
e em parceria com entidade que se comprometa a implementar a atividade local. O objetivo do projeto é dar
sustentabilidade à produção familiar regional, adequando
a criação aos moldes familiares, em bases técnico-científicas de pesquisas sistêmica e analítica. A premissa básica é que todas as atividades previstas sejam realizadas
de forma participativa e que os produtores familiares tornem-se questionadores das técnicas e práticas modernas
e reivindiquem informações e ações adequadas ao seu
interesse. Especificamente visa: à caracterização zootécnica/socioeconômica dos caprinocultores; à avaliação técnico-econômica de alternativas alimentares dos caprinos;
às novas formas de organização dos produtores familiares; à promoção, capacitação e treinamento para facilitar
a incorporação de tecnologias produtivas apropriadas;
aos estudos de mercados e da infraestrutura de produção, beneficiamento e comercialização; e à validação das
pesquisas para o sistema produtivo familiar regional. O
perfil dos produtores será elaborado a partir do Sistema
de Suporte à Elaboração do Plano Diretor Agrícola Municipal e Diagnóstico Rápido Participativo, envolvendo
produtores familiares/representantes locais; os cadastros
e acompanhamento do rebanho a partir de exames laboratoriais; a viabilidade técnica econômica de volumosos
a partir de tratamentos experimentais; as especificidades
Programa de Pesquisa em políticas públicas

