PRÊMIO JULIANA SANTILLI – AGROBIODIVERSIDADE
Edição 2017

PRÊMIO JULIANA SANTILLI - AGROBIODIVERSIDADE

Edição 2017

PRÊMIO JULIANA SANTILLI – AGROBIODIVERSIDADE
Edição 2017

"A conservação da agrobiodiversidade não é,
entretanto, apenas uma questão ambiental. A
segurança alimentar e nutricional de toda a
população, o desenvolvimento rural sustentável,
a inclusão social e o combate à fome e à miséria
estão, direta ou indiretamente, relacionados à
conservação e ao uso dos recursos da
agrobiodiversidade.”
Juliana Santilli
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Edital de lançamento

O Prêmio Juliana Santilli é uma iniciativa do Instituto Socioambiental, da
Associação Bem-Te-Vi Diversidade e da Editora Mil Folhas do IEB.

Objeto:
Premiar iniciativas, individuais ou coletivas, que fazem a diferença,
promovendo a ampliação, a conservação, o acesso, a distribuição ou o uso de
produtos da agrobiodiversidade.
Premiar, ainda, a produção intelectual sobre o tema.

Justificativa:
A obra e atuação de Juliana Santilli estão concentradas em três grandes
temas: direitos coletivos e biodiversidade, agrobiodiversidade e sistemas
agrícolas e, mais recentemente, direito à alimentação.
A marca de seu trabalho sempre foi o novo, a fronteira. Quando o
socioambientalismo era ainda um conjunto de ideias de vanguarda, com
grande poder de mobilização, mas ainda pouco consolidado, foi o trabalho de
Juliana que deu forma e estabeleceu um novo campo disciplinar. Seu esforço
de pesquisa, compilação de informações, análise e reflexão sobre o tema,
explícito no livro "Socioambientalismo e os novos direitos", fez uma enorme
diferença no cenário intelectual, mas principalmente porque em seu cerne
havia um compromisso com reconhecimento dos conhecimentos dos povos
indígenas e das comunidades tradicionais.
No caso da agrobiodiversidade, tal compromisso fica ainda mais explícito. São
as práticas tradicionais que asseguram a manutenção da diversidade agrícola.
Juliana trabalhou sempre combinando uma robusta análise intelectual e
jurídica com uma discussão com os detentores de conhecimentos tradicionais
sobre suas necessidades, saberes e práticas. O resultado pode ser visto em
seus livros:
“Agrobiodiversidade e direitos dos agricultores”
e
“Agrobiodiversity and the Law”.
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Tendo em perspectiva as múltiplas dimensões articuladas no ato alimentar
(ambiental, econômica, política e sociocultural), Juliana Santilli dedicou-se a
apontar caminhos jurídicos para a defesa do direito à alimentação adequada,
à diversidade agroalimentar e a um ambiente saudável, além da necessária
construção de relações mais justas e solidárias entre produtores e
consumidores.
Considerando os entraves impostos pelo mercado globalizado, o prêmio
aponta para a necessidade de defesa desses direitos, por meio da discussão de
normas de produção e uso dos alimentos, mas também de ações que visem ao
reconhecimento, valorização e sustentabilidade social, cultural e ambiental
de diferentes sistemas agrícolas, bem como à renovação de práticas de
produção, acesso e uso de produtos da agrobiodiversidade.
Com a ideia de dar alguma continuidade ao trabalho revolucionário de
Juliana, o prêmio foi concebido para incentivar iniciativas inovadoras
(individuais ou coletivas) no campo da agrobiodiversidade. Assim, podem ser
contempladas pelo prêmio experiências sociais ou estudos que contribuam
para a ampliação, conservação, distribuição ou uso de produtos da
agrobiodiversidade mas também para o acesso ao alimento, uma vez que
essas dimensões se retroalimentam.
O desafio da conservação da agrobiodiversidade não passa apenas pelas
formas de produção, que em geral precisam resistir a um modelo
homogeneizador, mas também pelas demandas do “mercado” que conspiram
contra a diversidade.
Paralelamente, entendemos a importância de publicar debates e reflexões
sobre o tema, como Juliana sempre fez. Dessa forma, o prêmio inclui uma
categoria de publicação para pessoas que atuam nessa área do conhecimento.
O prêmio
O prêmio Juliana Santilli será concedido em três categorias:
1. Iniciativas que façam a diferença promovendo a ampliação e a
conservação da agrobiodiversidade;
2. Iniciativas que façam a diferença promovendo e estimulando a
agrobiodiversidade em experiências de economia solidária e
associativa, de agricultura urbana e no estabelecimento de circuitos
curtos, aproximando a produção do uso.
3. Publicação de trabalho sobre socioagrobiodiversidade e suas interfaces.
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Categoria 1
Compõem a premiação:
1. Troféu Juliana Santilli - Agrobiodiversidade para a iniciativa vencedora;
2. Auxílio financeiro para a iniciativa vencedora no valor de até R$
10.000,00 na forma de custeio de intercâmbio, seja para conhecer
outros projetos ou para receber visita de pessoas de outras iniciativas,
conforme descrito na ficha de inscrição;
3. Ampla divulgação da iniciativa premiada no site do prêmio Juliana
Santilli e em diversos outros veículos e sites;
4. Selo de reconhecimento de iniciativa que promove a ampliação e a
conservação de agrobiodiversidade para todas as iniciativas que a
comissão julgadora considerar digna desse destaque.
Observações: os selos serão concedidos para todas as iniciativas que a
comissão julgadora considerar dignas desse destaque. O troféu e a
viabilização da atividade proposta serão destinados apenas a uma única
iniciativa.

Categoria 2
Compõem a premiação:
1. Troféu Juliana Santilli - Agrobiodiversidade para a iniciativa vencedora;
2. Auxílio financeiro para a iniciativa vencedora no valor de até R$
10.000,00 na forma de custeio de intercâmbio, seja para conhecer
outros projetos ou para receber visita de pessoas de outras iniciativas,
conforme descrito na ficha de inscrição;
3. Ampla divulgação da iniciativa premiada no site do prêmio Juliana
Santilli e em diversos outros veículos e sites.;
4. Selo de reconhecimento para iniciativa que promove e estimula a
agrobiodiversidade em experiências de economia solidária e
associativa, de agricultura urbana e no estabelecimento de circuitos
curtos, aproximando a produção do uso, para todas as iniciativas que a
comissão julgadora considerar dignas desse destaque.
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Observações: os selos serão concedidos para todas as iniciativas que a comissão
julgadora considerar dignas desse destaque. O troféu e a viabilização da
atividade proposta serão destinados apenas a uma única iniciativa.

Categoria 3
Compõem a premiação:
1. Troféu Juliana Santilli - Agrobiodiversidade para o trabalho vencedor;
2. Publicação de obra relacionada com a produção e a conservação, o
acesso, a distribuição ou o uso de produtos da agrobiodiversidade pela
editora Mil Folhas do IEB.

Critérios
Para a concessão dos prêmios das categorias 1 e 2 :
1. Não serão admitidas inscrições de iniciativas ligadas a empresas
privadas, nem ligadas a Fundações criadas por empresas.
2. Serão consideradas apenas iniciativas brasileiras.
3. Os selos serão concedidos às iniciativas mais bem avaliadas pela
comissão julgadora de cada categoria.

Para a concessão do prêmio da categoria 3 (publicação):
1. Os textos devem ser inéditos. Podem ser teses ou dissertações já
defendidas e aprovadas.
2. Os textos podem ser uma obra só, de um autor ou de vários, ou algo
como uma coletânea articulada de artigos escritos por uma ou várias
pessoas.
3. O conjunto de textos enviados não podem ultrapassar 450 mil
caracteres com espaço (aproximadamente 150 páginas, fonte 12 times
new roman)
4. O texto vencedor será escolhido por uma comissão julgadora específica
para essa categoria.
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Inscrições

Para a concessão dos prêmios das categorias 1 e 2:
1. A inscrição pode ser efetuada pelo representante da iniciativa candidata ou
ainda por indicação de entidades ligadas ao tema da agrobiodiversidade.
2. A iniciativa candidata deve encaminhar a seguinte documentação:
a) ficha de inscrição preenchida;
b) elementos que comprovem o caráter inovador da iniciativa, como videos,
reportagens, entrevistas, etc.

Para concessão do prêmio da categoria 3 (publicação):
1. A inscrição pode ser efetuada pela (o) candidata(o) ou
representante legal.

por seu

2. A(o) canditada(o) deve encaminhar a seguinte documentação:
a) ficha de inscrição específica preenchida,
b) texto candidado a ser publicado em meio impresso e digital.

As fichas de inscrição podem ser encontradas no site http://www.julianasantilli.org e a documentação deve encaminhada para o endereço:
Prêmio Juliana Santilli - 2017
Instituto Socioambiental - ISA
SCLN 210 Bloco C sala 112
70862-530 - Brasília - DF
As inscrições devem se realizadas até o dia 20 DE JUNHO DE 2017, prazo final,
inclusive, para o encaminhamento da documentação. Não serão recebidas
inscrições após o encerramento do prazo e será usado o carimbo do correio
como critério para verificar a data de postagem da documentação.
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Comissão Julgadora
A comissão julgadora será composta de cinco pessoas para a concessão do selo
e três pessoas para o prêmio de publicação do texto. Em todos os casos, 60%
dos integrantes das comissões julgadoras serão escolhidos entre os membros
do Conselho Curador do Prêmio. Os outros 40% serão compostos por
convidados, comprometidos com o tema de cada categoria.

Premiação, divulgação e cerimônia de entrega
A Comissão Julgadora avaliará as candidaturas e o resultado será divulgado
até 20/9/2017, no site http://www.juliana-santilli.org.
A divulgação do resultado final da seleção para o Prêmio Juliana Santilli Agrobiodiversidade será realizado em cerimônia própria de premiação.
A cerimônia de entrega do prêmio acontecerá em Brasília e os vencedores
poderão ter suas despesas cobertas pela organização do prêmio.

Cronograma
Lançamento do edital: 15 de março de 2017
Prazo para inscrição de propostas: 15 de março a 20 de junho de 2017
Divulgação do resultado do prêmio: 20 de setembro de 2017
Cerimônia de premiação: 20 de outubro de 2017

Dúvidas sobre esse edital?
Escreva para a gente em premiojulianasantilli@socioambiental.org

