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• Belém|Pará • 19 a 22 de junho de 2012 •

AGUARDE: em breve divulgaremos os Grupos de Trabalho selecionados

• Livros:

lançamentos recentes * vale a pena conferir

A Abordagem Sistêmica na Formação do Agrônomo no Século XXl * Luis Mauro
Santos Silva * Ed. Appris * 2011 * O livro é resultado do envolvimento do autor em atividades
de formação, pesquisa e ações de desenvolvimento no Sudeste Paraense. Reflete sobre como
fazer agricultura respeitando o meio ambiente. Disponível aqui.

Trabalho escravo contemporâneo: um debate transdisciplinar * Ricardo

Rezende Figueira, Adonia Antunes Prado e Horácio Antunes de Sant'Ana Júnior (Org.)
* Ed. Mauad * 2011 * O livro apresenta uma discussão atual: a escravidão contemporânea no
Brasil. Disponível aqui.

O tiro da bruxa: identidade, magia e religião entre imigrantes alemães * Joana

Bahia * Ed. Garamond * 2011 * O livro oferece contribuição ao conhecimento de uma
formação camponesa com características próprias no heterogêneo cenário da imigração alemã
no Brasil. Disponível aqui.

Atores do Desenvolvimento Rural: perspectivas teóricas e práticas sociais
* Sérgio Schneider e Márcio Gazolla (Org.) * Ed. UFRGS * 2011 * O livro aborda as
interfaces que os agricultores familiares estabelecem com outros atores presentes no meio
rural e, sobretudo, analisa as formas de interação que constroem com os mercados, as
instituições e a dinâmica social e econômica da sociedade como um todo. Disponível aqui.

Associe-se à Rede de Estudos Rurais

Saiba mais: http://www.redesrurais.org.br/ • Contatos: rdestudosrurais@gmail.com

• Eventos

com chamada em aberto

I Jornada – Questão Agrária e Desenvolvimento: dimensões e perspectivas dos sujeitos do campo
paranaense na multidimensionalidade da questão agrária
Lapa (Paraná), 16 a 18 de novembro de 2011 – resumos expandidos: até 15 de outubro
Mais informações: http://jornadaquestaoagraria.blogspot.com/
VIII Congresso Internacional sobre Turismo Rural e Desenvolvimento Sustentável – CITURDES
Chaves (Portugal), 25 a 27 de junho de 2012 – comunicações, filmes e posters: até 31 de dezembro
Mais informações: www.utad.pt / citurdeschaves@utad.pt
XIII World Congress of Rural Sociology – IRSA
Lisboa (Portugal), 29 de julho a 04 de agosto de 2012 – resumos: até 15 de janeiro de 2012
Mais informações: http://irsa2012.com/event/irsa-2012/

• Outros eventos

para anotar na agenda

VII Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales
Buenos Aires, 01 a 04 de novembro de 2011 – Mais informações: http://www.agro.uba.ar/node/2522
Seminário Internacional Políticas Públicas, Atores e Agricultura no Brasil: desafios e possibilidades em jogo

Rio de Janeiro, 10 e 11 de novembro de 2011 – Mais informações: oppa2011@uol.com.br

V Simpósio Internacional de Geografia Agrária • VI Simpósio Nacional de Geografia Agrária – SINGA

Belém, 07 a 11 de novembro de 2011 – Mais informações: http://singa2011.ufpa.br

III Colóquio Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural
Porto Alegre, 17 e 18 de novembro de 2011 – Mais informações: http://www6.ufrgs.br/pgdr/
III Simpósio Nacional o Rural e o Urbano no Brasil
Porto Alegre, 30 de novembro a 02 de dezembro de 2011 – Mais informações: http://www.3sinarub.com.br/
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