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A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) é uma instituição de ensino superior pública, criada em 
2001, com a missão de promover a educação, construir o conhecimento científico e fomentar a 
inovação tecnológica, de forma integrada com a sociedade, a fim de desenvolver a Amazônia de forma 
sustentável. A UEA foi a primeira instituição de ensino superior do Amazonas a oferecer um curso de 
Doutorado na área de Medicina e, em associação com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(INPA), a primeira do Brasil a criar um Programa de Pós-Graduação na área de Clima e Ambiente em 
2007. 
 
 
Ressalta-se, que como parte da sua política de apoio à expansão do ensino superior no Brasil, a UEA 
criou, nos municípios do interior, os Centros de Estudos Superior e os Núcleos de Ensino Superior, com 
o objetivo de promover a interiorização do Ensino Superior gratuito e de qualidade e, assim, impulsionar 
o desenvolvimento da Região Norte do país. A UEA está, assim, contribuindo para estimular a 
permanência dos jovens no interior, motivados pela geração de oportunidades de trabalho e renda com 
a criação de novos negócios numa espécie de engrenagem que já começa a revelar seus impactos no 
desenvolvimento econômico do Amazonas e na construção de novas histórias de vida para os 
amazonenses. 
 
 
 
Desde abril de 2017, a Universidade Estadual do Amazonas e a Universidade de São Paulo, por meio do 
Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da Faculdade de Economia, Administração, 
Contabilidade e Atuária, firmaram um convênio de Doutorado Interinstitucional (DINTER) com o objetivo 
de contribuir para a redução das desigualdades e assimetrias regionais por meio da formação de 
doutores na Região Norte, da capacitação de docentes do ensino superior e da consolidação de grupos 
de pesquisa.  O Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA)do Departamento de 
Administração da FEA/USP se destaca no cenário nacional da área de administração como o maior 
Programa, sendo considerado nas três últimas avaliações trienais da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) como um programa de excelência acadêmica (conceito 7). 
 
 
 
A soma da expertise e de competências das duas instituições (UEA e USP) são essenciais para o 
desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado "Cadeias produtivas com base na biodiversidade 
para geração de emprego e renda nos estados do Amazonas e São Paulo", a ser liderado pelos 
renomados pesquisadores Prof. Dr. Jacques Marcovitch (FEA/USP) e Prof. Dr. Adalberto Luis Val (INPA). 
A presente pesquisa se propõe a identificar fatores críticos de competitividade em cadeias produtivas 
do Estado do Amazonas, com alto potencial de consumo no Estado de São Paulo.  Trata-se, portanto, de 
promover cadeias produtivas cuja competitividade esteja harmonizada com a segurança alimentar (ODS 
2); a geração de renda e empregos decentes (ODS 8); e a educação para a cidadania, a vida significativa 
e o empreendedorismo (ODS 4).  
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
Cientes dos termos da Chamada Pública Nº 01/2020 FAPESP – FAPEAM, estamos certos de que a 
cooperação interinstitucional ao longo da pesquisa supracitada promoverá a continuidade e o 
aprofundamento das relações institucionais e de pesquisa já existentes entre os pesquisadores da UEA, 
USP e INPA, contribuindo para o desenvolvimento sustentável no Estado do Amazonas e no Estado de 
São Paulo. 
 

 
 

Manaus, 27 de Maio de 2020.  
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