
  

 

 

VIII ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA 

“ AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TRANSFORMAÇ ÕES 
SOCIOESPACIAIS”  

Florianópolis, 29 de março a 01 de abril de 2015 

 

 

2ª Circular  

 (dispõe sobre inscrições e Grupos de Trabalho; atu aliza o Programa)  

 

 

INSCRIÇÕES: 

As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas pelos(as) autores(as) e co-autores(as) de 
trabalhos que serão apresentados nos GTs (incluindo os líderes), referentes às pesquisas em 
andamento ou finalizadas.  

O procedimento de inscrição é individual, por meio de formulário disponibilizado no blog do 
evento: http://viiiengrup.blogspot.com.br/. Será admitida apenas uma única inscrição por 
pessoa. 

No preenchimento do formulário, o(a) autor(a) principal deverá informar o título, as palavras-
chave e submeter um resumo expandido (entre 3.000 e 5.000 caracteres), contendo, como 
itens obrigatórios, objetivos, metodologia e resultados parciais ou finais. Além disso, deverá 
indicar o GT para a apresentação do trabalho. Aos co-autores, caberá informar os títulos dos 
trabalhos em que participam. 

O período de inscrições irá de 20 de setembro a 15 de novembro de 2014. 

Após o encerramento deste período, os líderes receberão o relatório completo das inscrições 
efetuadas pelos membros de seu Grupo de Pesquisa, para checagem final e eventuais 
correções. 



 

GRUPOS DE TRABALHO (GTs):  

Os GTs serão o âmbito para a apresentação oral, discussão dos trabalhos e intercâmbios entre 
os pesquisadores. Espera-se, assim, que pesquisas que versem sobre problemas similares 
gerem elos da construção do projeto coletivo.  

Em conformidade com as propostas enviadas pelos demais Grupos de Pesquisa, os líderes do 
Grupo anfitrião definiram os GTs e os seus respectivos coordenadores, abaixo relacionados: 

1) Interfaces rural-urbanas  

Coordenadores: Giancarla Salamoni (Grupo de Pesquisa Estudos Agrários e 
Ambientais / UFPel) e Daniel Simas (Estudos da dinâmica regional e de processos 
rurais / UFSC) 

2) Paisagem e usos do território 

Coordenadores: Cibele Marto de Oliveira (Núcleo de Estudos Agrários / UNESP-Rio 
Claro) e Janete Weber Cancelier (Grupo de Pesquisa em Educação e Território / 
UFSM) 

3) Educação e juventude no/do campo 

Coordenadores: Marcelo Cervo Chelotti (Núcleo de Estudos Agrários e Territoriais / 
UFU) e Leonice Aparecida de Fátima A. Pereira (Grupo de Pesquisa em Educação e 
Território / UFSM) 

4) Questão agrária, políticas públicas e desenvolvimento rural 

Coordenadores: Flávio de Arruda Saron (Grupo de Estudos Dinâmica Regional e 
Agropecuária / UNESP-Presidente Prudente) e João Cleps Junior (Núcleo de Estudos 
Agrários e Territoriais / UFU) 

5) Novos valores, mercado e reprodução social 

Coordenadores: Carlos de Castro Neves (Grupo de Estudos Dinâmica Regional e 
Agropecuária / UNESP-Presidente Prudente) e Maria das Graças dos Santos Brightwell 
(Estudos da Dinâmica Regional e de Processos Rurais / UFSC) 

6) Abordagens teóricas e novos desafios para a Geografia Rural e Agrária 

Coordenadores: Roseli Alves dos Santos (Grupo de Estudos Territoriais / UNIOESTE) 
e Flamarion Dutra Alves (Núcleo de Estudos Agrários / UNESP-Rio Claro) 

 
Os coordenadores dos GTs terão acesso aos trabalhos após a divulgação da listagem 
definitiva.  

 

PROGRAMA (em construção):  

 

DIA 29/03 - Domingo  

18:00h – Credenciamento 

19:00h – Abertura oficial 

19:30h – Atividade cultural (a definir) 

20:00h – 21:30h – Palestra de abertura (Prof. Dr. Héctor Avila Sánchez / UNAM) 

 

DIA 30/03 – Segunda-feira  

08:30h – 12:00h – Credenciamento 

08:30h – 12:00h – Grupos de Trabalho 1, 2 e 3. 



12:00h – 14:00h – Almoço 

14:00h – 17:30h – Grupos de Trabalho 4, 5 e 6. 

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

 

Dia 31/03 – Terça-feira  

08:30h – 17:00h – Trabalho de campo (o rural na Grande Florianópolis) 

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 


