
 

 

Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade 

PPGECB – UESC 

 

Título do curso: Tópicos especiais em Conservação da Biodiversidade III (CIB650): 

A governança das cadeias sustentáveis de produção de commodities: o caso do 

cacau no sul da Bahia  

Data: 3 dias no início de dezembro (ainda a definir) 

Professores: 

• Dr. Peter Newton, Professor Assistente, Programa de Estudos Ambientais, 

Universidade do Colorado Boulder, EUA - - https://seec.colorado.edu/• Dr. 

Colleen Mary Scanlan Lyons, Professor Associada, Programa de Estudos 

Ambientais, Universidade do Colorado Boulder, EUA -https://seec.colorado.edu/ 

• Dra. Deborah Faria, Professora Plena do Laboratório de Ecologia Aplicada e 

Conservação da Universidade Estadual de Santa Cruz 

• Dr. Jorge Chiapetti, Professor do Departamento de Ciências Agrárias e 

Ambientais, Universidade Estadual de Santa Cruz 

Idioma: inglês e português 

Formato: Os professores externos darão aula através de plataformas virtuais e, a 

depender da situação da pandemia, os alunos serão reunidos nas aulas do 

campus para assistir às aulas virtuais (professores estrangeiros) e presenciais 

(professores locais); caso contrário, todas as aulas serão virtuais. 

Descrição: Este é um curso intensivo de 3 dias, composto por quatro 

componentes. Primeiro, uma aula plenária de abertura será ministrada pelo Dr. 

https://seec.colorado.edu/
https://seec.colorado.edu/


Newton, que apresentará seus interesses e experiência de pesquisa relacionados 

a florestas tropicais, agricultura sustentável e cadeias de suprimentos de 

commodities no Brasil. Segundo, Dr. Newton e Dra. Colleen ministrarão uma série 

de seminários como parte do curso. Esses seminários abrangerão a teoria e a 

prática de cadeias sustentáveis de fornecimento de commodities de uma 

perspectiva global, com estudos de caso da Amazônia brasileira. Terceiro, o Dr. 

Faria apresentará uma visão geral do cacau no sul da Bahia, incluindo sua história 

natural, os impactos regionais socioeconômicos / ambientais, com ênfase 

particular no sistema agroflorestal de cabruca. Por fim, o Dr. Jorge Chiapetti, Dr. 

em Geografia, apresentará uma visão geral da cadeia produtiva do cacau e os 

recentes diagnósticos socioeconômicos da região. No geral, o curso pretende 

introduzir conceitos-chave para ajudar os alunos a entender a relação entre 

economia e ecologia, na área interdisciplinar de bioeconomia. 

Número máximo de alunos: 15 

Vagas: 8 para o PPG “Ecologia e Conservação da Biodiversidade” 

            7 para outros programas: “Genética e Biologia Molecular”, “Produção 

Vegetal”, “Zoologia, Economia e Desenvolvimento Regional” 
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Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade 

PPGECB – UESC 

 

Course title: The governance of sustainable commodity supply chains: the case 

of cacao in southern Bahia 

Date: 3 days in December (still to define) 

Professors: 

 Dr. Peter Newton, Assistant Professor, Environmental Studies Program, 

University of Colorado Boulder, USA - https://seec.colorado.edu/ 

 Dr. Colleen Mary Scanlan Lyons, Associated Research Professor, 

Environmental Studies Program, University of Colorado Boulder, USA - 

https://seec.colorado.edu/ 

 Dr. Deborah Faria, Full professor, Applied Ecology and Conservation Lab, 

Universidade Estadual de Santa Cruz 

 Dr. Jorge Chiapetti, Professor Departamento de Ciências Agrárias e 

Ambientais, Universidade Estadual de Santa Cruz  

Language: English and Portuguese 

Format: Foreigner lecturers will give classes through virtual platforms and, 

pending on the pandemic situation students will be gathered in classes within 

campus to watch virtual (foreign professors) and on site (local professors) classes, 

otherwise all classes will be virtual. 

Description: This is an intensive, 3-day course, consisting of four components. 

First, an opening plenary lecture will be taught by Dr. Newton, which will 

introduce his research interests and experience as they relate to tropical forests, 

https://seec.colorado.edu/
https://seec.colorado.edu/


sustainable agriculture, and commodity supply chains in Brazil. Second, Dr. 

Newton and Dr. Colleen will teach a series of seminars as part of the course. 

These seminars will cover the theory and practice of sustainable commodity 

supply chains from a global perspective, with case-studies from the Brazilian 

Amazon. Third, Dr. Faria will introduce an overview of the cacao in Southern 

Bahia, including its natural history, the social/economic/environmental regional 

impacts, with a particular emphasis on the cabruca agroforestry system. Finally, 

Dr. Jorge Chiapetti, Dr. in Geography, presenting an overview of the cacao supply 

chain and the recent socio-economic diagnoses from the region. Overall, the 

course intends to introduce key concepts in order to help students to understand 

the links between economy and ecology, under the interdisciplinary area of 

bioeconomics. 

Maximum number of students: 15 

 

Places: 8 to “Ecologia e Conservação da Biodiversidade” 

            7 to other pograms, including “Genética e Biologia Molecular”, 

“Produção Vegetal”, “Zoologia, Economia e Desenvolvimento Regional”. 

 

http://www.ecologiauesc.com/
http://nbcgib.uesc.br/genetica/
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