
II ENCONTRO INTERNACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NA

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Realização: Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão de Economia Solidária – NESOL 

/USP

Apoio: Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP – USP)

Secretaria Nacional de Economia Solidária – Ministério do Trabalho e Emprego 

(SENAES/M.T.E.) 

Associação Nacional dos Trabalhadores de Empresas Autogestionárias (ANTEAG)

Liga Nacional de Cooperativas e Associações da Itália (LEGACOOP)

Nos dias 14, 15 e 16 de junho será realizado na USP, o II Encontro Internacional  

de Economia Solidária,  promovido pelo   NESOL,  Núcleo de apoio à   Extensão de 

Economia Solidária.   O NESOL foi  criado em dezembro de 2002,  por  iniciativa  do 

professor  Paul  Singer,  a  partir  das  experiências  de  trabalho  desenvolvidas  na 

Incubadora  Tecnológica  de  Cooperativas  Populares  (ITCP),  com  o  objetivo  de 

favorecer  os estudos de Economia Solidária  e autogestão na Universidade de São 

Paulo,  agrupando em um centro de formação  alunos e docentes,  interessados no 

desenvolvimento de atividades de extensão ou de estudos e pesquisas. A vocação 

claramente interdisciplinar da Economia Solidária reflete-se  na variada proveniência 

dos alunos e docentes que compõem o NESOL.

Em 2003, no I Encontro Internacional, o NESOL contou com a participação de 

professores de universidades francesa, alemã e argentina, e com a apresentação de 

trabalhos  de  profissionais  e  estudantes  com  formações  diferenciadas.  Este  ano 

esperamos aprofundar alguns temas apresentados em 2003, como o marco conceitual  

da Economia Solidária, que vem se consolidando. Contaremos com a participação de 

professores italianos e franceses e com intelectuais provenientes dos movimentos de 

trabalhadores e sindicatos europeus e argentinos. Serão confrontadas as diferentes 

maneiras  de  pensar  a  Economia  Solidária,  aqui  e  na  Europa,  procurando  as 

interlocuções  possíveis  que  enriqueçam  e  ampliem  o  campo  conceitual.  Temática 



próxima, e que suscita  grandes e intensos debates,  é a da transformação por que 

passa o mundo do trabalho, especialmente a tendência mundial ao desaparecimento 

do emprego assalariado e à fragilização dos direitos dos trabalhadores. Dentro dessa 

temática, discute-se, no Brasil, o marco legal para os empreendimentos de economia 

solidária, como cooperativas e empresas autogestionárias. Para finalizar, e de certo 

modo para fazer um contraponto ao incentivo sempre anunciado às relações de apoio 

mútuo  entre  universidade  e  empresas,  vamos  trazer  para  debate  as  relações  da 

universidade com os trabalhadores. Situados na Universidade pública, tanto o NESOL 

quanto  a  ITCP  não  se  podem  furtar  a  trazer  para  o  debate  a  necessidade  da 

Universidade fortalecer  estas  relações,  provocando uma mudança salutar  no  modo 

como são tratadas,  classicamente,  em seu âmbito,  as  questões do trabalho e dos 

trabalhadores.

CHAMADA PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS

Formas de Apresentação:

• Cabeçalho contendo: Nome, Instituição, e-mail e telefone. 

• Folha A4, máximo de 2 laudas. 

• Arquivo eletrônico: poderão ser entregues nos formatos .doc, .rtf ou .pdf 

Temas dos grupos de trabalho:

• Marco Conceitual da Economia Solidária 

• Marco Legal e Reforma no Mundo do Trabalho. 

• Relação Universidade – Trabalhadores. 

Serão aceitos trabalhos que não estejam contemplados nos temas acima. Estes serão 

agrupados por afinidade pela comissão organizadora.

Data limite para envio: 23/05

Será remetido um comunicado aos autores dos trabalhos selecionados até o dia 31/05 

via e-mail.

Os trabalhos deverão ser enviados para: itcp@usp.br .

file:///ym/Compose?To=itcp@usp.br


INSCRIÇÕES PARA O ENCONTRO

Data: 28 de abril à 09 de junho de 2004.

Taxa de inscrição (optativa)*: R$ 10,00

R$ 5,00 (Estudantes)

Depósito: Julia Zapata R. Dau

Banco: Banco do Brasil Agência: 3386 - 3 Conta Corrente: 1341-2

* A entrada será aberta a todos. A taxa de inscrição será para custear a entrega de 

certificados e de uma apostila com os textos dos convidados.

PARA MAIORES INFORAMAÇÕES:

INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOPERATIVAS POPULARES – ITCP/USP

TELEFONE: 3091 5828/ 3091 4400

E-MAIL: ITCP@USP.BR


