
COMEX DAY - IFAP Campus Santana 2019 
 
 
TEMA: AGRONEGÓCIO: Um caminho para o desenvolvimento do Comércio         
Exterior no Amapá 
 
OBJETIVO GERAL:  

Promover aos estudantes do curso de tecnologia em comércio exterior do           
Instituto Federal do Amapá, Campus Santana, bem como à comunidade externa,           
novas perspectivas e conhecimento técnico sobre alguns aspectos do comércio          
exterior nacional e regional, focando nas oportunidades e desafios do agronegócio. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Promover discussões, debates e reflexões sobre as perspectivas do         
agronegócio como um dos aspectos relevantes para o comércio exterior a           
nível Brasil e Amapá;  

- Promover capacitação técnica com oficinas e conteúdos teóricos e práticos          
sobre os principais aspectos do comércio exterior nacional e regional; 

- Trazer novas perspectivas, ideias e experiências para os estudantes do curso           
de tecnologia em de comércio exterior do Instituto Federal do Amapá,           
Campus Santana. 

 
 
PROGRAMAÇÃO 
Data: Sexta-feira, 05 de abril de 2019 
Horário: Das 12:30 horas às 20 horas 
Local: Auditório do Instituto Federal do Amapá, Campus Santana 
Inscrições Online pelo site: https://www.even3.com.br/comexday/  
Período de inscrição: A partir do dia 27 de abril de 2019 
Certificado: 10 horas 
 
 
12:30 -  CREDENCIAMENTO E ABERTURA DO EVENTO 
13:00 - TRANSMISSÃO AO VIVO DA BRAZIL CONFERENCE AT HARVARD AND           
MIT - BOSTON/EUA 
 
PAINEL: +Sustentabilidade: Agronegócio e Explosão Populacional  
 
“A Brazil Conference at Harvard & MIT tem como objetivo promover o debate entre              
líderes e representantes da diversidade nacional e internacional sobre os mais           
variados temas envolvendo o nosso país. A conferência é organizada anualmente           
pela comunidade brasileira de estudantes na região de Boston é realizada nas duas             
universidades que dão nome à conferência.” 
 

https://www.even3.com.br/comexday/


Palestrantes: 
- Paul Fribourg: é o Chairman e CEO da Continental Grain Company, uma            

empresa internacional de agronegócios e investimentos. Antes de assumir o          
comando de uma das maiores corporações privadas dos Estados Unidos, ele           
ocupou vários cargos e foi ampliando sua responsabilidade - indo de           
Merchandiser e gerente de linha de produtos a presidente do grupo e CEO.             
>> https://www.continentalgrain.com/  

- Mariana Vasconcelos: é CEO da Agrosmart, uma empresa pioneira em          
tecnologia, reconhecida pela WEF (The World Economic Forum). Também é          
Business Developer, com formação pela UNIFEI, ESALQ/USP, UCLA e         
Singularity University. Ela é reconhecida como Forbes under 30 e MIT TR            
Innovator under 35 Latam. Além disso, é embaixadora global do Thought for            
Food, movimento considerado um dos 100 principais influenciadores do         
Agronegócio pela Dinheiro Rural. >> https://agrosmart.com.br/  

- Denise Amador: é bióloga, Msc. Ciências Florestais. Membro da ONG          
Mutirão Agroflorestal desde 1996. Conduz experiências agroflorestais na        
Fazenda São Luiz onde coordena o Projeto Arte na Terra de Educação            
Ambiental desde 2002. É também docente do curso de Agronomia da           
FAFRAM e fellow do Programa LEAD de lideranças para o desenvolvimento           
sustentável. >> http://www.artenaterra.com.br  

- Kátia Abreu: é senadora em segundo mandato pelo Tocantins, ex-presidente          
da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e ex-ministra da           
Agricultura. Atua nas áreas de agropecuária e infraestrutura, com foco na           
defesa da competitividade, pela saúde e pela geração de emprego e renda. 

 
14:00 - DIÁLOGO BRAZIL CONFERENCE AT HARVARD & MIT (MESA          
REDONDA): “AS PERSPECTIVAS E DESAFIOS DO AGRONEGÓCIO NO        
AMAPÁ: PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO” 
Intermediadora: Beatriz Cardoso, Técnica em Comércio Exterior pelo Instituto         
Federal do Amapá, Campus Santana. 
 
“O diálogo é um momento para discutir sobre as diversas perspectivas e os             
principais desafios do agronegócio no Amapá, tendo em vista que é um dos             
caminhos mais promissores para o desenvolvimento do comércio exterior em nosso           
estado.” 
 
Convidados:  

- ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE ANIMAIS DO AMAPÁ (ACRIAP): 
Jesus Pontes: Diretor Presidente da ACRIAP e Deputado Estadual  

- ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA DO AMAPÁ (APROSOJA): 
Celso Carlos dos Santos Junior: Diretor Presidente 

- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO AMAPÁ (AGÊNCIA 
AMAPÁ): 

https://www.continentalgrain.com/
https://agrosmart.com.br/
http://www.artenaterra.com.br/


Wagner José Pinheiro Costa: Coordenador Executivo de Desenvolvimento da 
Mineração e da Cadeia Produtiva do Petróleo - Diretoria de Desenvolvimento 
Setorial e Regional da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá  

- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (SDR): 
Daniel Montangner: Indicado para Secretário da SDR  

16:00 - PALESTRA: DESAFIOS DA EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM          
AGROPECUÁRIA: ASPECTOS DA DEFESA SANITÁRIA, CONTROLE E       
INSPEÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRODUTOS AMAPAENSES - DIAGRO  
 
“É importante entender todos os fatores que podem influenciar na exportação de            
produtos amapaenses e como é feito o controle e inspeção dessa produção.” 
 
Facilitador: José Renato Ribeiro, Diretor Presidente da Agência de Defesa e           
Inspeção Agropecuária (DIAGRO) 
 
16:00 - OFICINA: PESQUISA E ANÁLISE DE DADOS DO COMÉRCIO EXTERIOR           
BRASILEIRO 
 
“Para pesquisar e interpretar as informações sobre o cenário do comércio exterior            
brasileiro, é importante conhecer as fontes, sistemas e plataformas que apresentam           
dados oficiais, além de saber analisar o contexto em que estão inseridos para             
entender os seus impactos.”  
 
Facilitador: Rogério Ramos, Tecnólogo em Comércio Exterior  
 
19:00 - PALESTRA: A VISÃO DA GESTÃO PÚBLICA SOBRE O          
DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR NO AMAPÁ 
 
“A ideia é apresentar como o comércio exterior do estado está se desenvolvendo, a              
partir de políticas públicas do governo, ações de cooperação técnica, parcerias           
entre instituições, o que vem sendo feito para potencializar as exportações de            
produtos amapaenses, quais são os incentivos para quem deseja importar, como o            
governo do estado vê as oportunidades que a atuação de produtores no comércio             
exterior pode impactar no desenvolvimento econômico do estado.” 
 
Facilitador: Antonio Teles Jr, Secretário de Estado do Desenvolvimento das          
Cidades 
 
20:00 - ENCERRAMENTO 
 
 


