
  

 

 

VIII ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA 

“ AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TRANSFORMAÇ ÕES SÓCIO-
ESPACIAIS”  

Florianópolis, SC  

 

 

1ª Circular  

 

PERÍODO: 29 de março a 01 de abril de 2015 

 

OBJETIVOS:  

Promover o intercâmbio de pesquisadores e estudantes com a finalidade de discutir o estado 
atual e as perspectivas das pequenas unidades de exploração no meio rural do centro-sul do 
Brasil (até 4 módulos fiscais) e, ao mesmo tempo, estimular análises comparativas sobre os 
territórios enfocados. 

 

RESULTADO ESPERADO:  

Consolidação de projeto coletivo orientado a analisar os efeitos dos processos 
socioeconômicos e das ações do Estado sobre as pequenas unidades de exploração no 
espaço rural. 

 

ESTRUTURA:  

O evento terá como atividades: palestra de abertura, grupos de trabalho (GTs), reunião de 
líderes, espaços de diálogo (EDs), trabalho de campo e avaliação final. 



 

CONSTITUIÇÃO DOS GTs:  

Os GTs serão o âmbito para a apresentação oral e discussão de trabalhos completos, 
referentes a pesquisas em andamento que possuam resultados, mesmo que parciais, ou já 
concluídas. Sua constituição irá atender aos seguintes procedimentos: 

• Cada Grupo de Pesquisa irá encaminhar até 2 (duas) propostas por meio de formulário 
padrão, que segue anexo a esta circular;  

• A Comissão Organizadora irá acolher e nuclear as propostas que mais coincidirem na 
descrição do formulário, de modo a compor, no máximo, 10 (dez) GTs; 

• A Comissão Organizadora irá nomear, na medida do possível, coordenadores 
vinculados a Grupos de Pesquisa diferentes para cada GT; 

• O envio dos formulários deverá ser feito pelos líderes, ao e-mail 
oitavoengrup@gmail.com, até 30 de junho  de 2014. 

A divulgação dos GTs e seus coordenadores, bem como as instruções acerca do envio dos 
trabalhos completos, farão parte da Segunda Circular, a ser veiculada no mês de agosto de 
2014. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS EDs : 

Os EDs abrirão oportunidade a todos os participantes do ENGRUP para trocarem experiências, 
exporem os desafios enfrentados no seu processo de formação como pesquisadores e 
discutirem as questões relativas às realidades estudadas.  

O número de EDs dependerá do número de inscritos no evento; espera-se alcançar uma 
quantidade aproximada de 30 (trinta) participantes por ED.  

Os moderadores dos EDs serão, preferencialmente, líderes dos Grupos de Pesquisa.  

Maiores detalhes a respeito serão divulgados na Circular que irá seguir-se ao encerramento 
das inscrições no evento. 

 

TRANSPORTE E HOSPEDAGEM: As despesas com deslocamento e hospedagem dos 
participantes ficarão a cargo dos coordenadores e membros dos grupos de pesquisa. A 
comissão solicitará apoio a setores da UFSC e a instituições financiadoras para subsidiar parte 
dos custos do Evento. 

A Comissão Organizadora buscará formas de alojamento alternativo/solidário para atender, 
pelo menos, parte dos alunos de graduação e de pós-graduação que integram os Grupos. 
Demais informações serão veiculadas na Segunda Circular. 

 

PROGRAMA PRELIMINAR:  

 

DIA 29/03 - Domingo  

18:00h – Credenciamento 

19:00h – Abertura oficial 

19:30h – Atividade cultural (a definir) 

20:00h – 21:30h – Palestra de abertura (a definir) 

 

DIA 30/03 – Segunda-feira  

08:30h – 12:00h – Credenciamento 



08:30h – 12:00h – Grupos de Trabalho 

12:00h – 14:00h – Almoço 

14:00h – 17:30h – Grupos de Trabalho 

18:00h – 20:00h – Reunião de líderes dos Grupos de Pesquisa 

 

Dia 31/03 – Terça-feira  

08:30h – 17:00h – Trabalho de campo (a definir) 

20:00h – Jantar de confraternização 

 

DIA 01/04 – Quarta-feira  

08:30h – 11:00h – Espaços de Diálogo 

11:30h – 12:30h – Avaliação final e encerramento  

 

DÚVIDAS 

Podem ser dirimidas enviando mensagem para os seguintes endereços: 

- organização geral: oitavoengrup@gmail.com; nazareno@cfh.ufsc.br; clecio@cfh.ufsc.br.  

- inscrições: oitavoengrup@gmail.com; pablomartinbender@gmail.com  

- grupos de trabalho: clecio@cfh.ufsc.br. 

- trabalhos de campo: dani.gelbcke@gmail.com.  

- espaços de diálogo: nazareno@cfh.ufsc.br.  

- hospedagem e alimentação: simas.geografia@gmail.com.  

 

Todas as informações sobre o VIII ENGRUP estarão disponíveis e serão atualizadas na 
página: http://viiiengrup.blogspot.com.br/  

 

 

 

 

Clécio Azevedo da Silva e Nazareno José de Campos  

Pela Comissão Organizadora 



 

VIII ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA 

“AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TRANSFORMA ÇÕES SÓCIO-
ESPACIAIS” 

Florianópolis, SC 

29 de março a 01 de abril de 2015 

Proposta para a constituição de Grupo de Trabalho (GT) 

Grupo de Pesquisa: 

 

Dados do Coordenador indicado (doutor ou doutorando NÃO líder) 

Nome: 

 

E-mail: 

Nome do GT: 

ESTE CAMPO SERÁ PREENCHIDO PELA COMISSÃO OGRANIZADORA 

Resumo da proposta (objetivos, justificativa, ementa): 

 

 

 

 

 

 

 

A proposta se dispõe a acolher trabalhos sobre os seguintes temas: 

 

 

 

 


