25 de julho – Dia Internacional da Agricultura Familiar
2019
Conheça os títulos que a Editora da UFRGS sorteará:

Kit 1
Pesquisa em desenvolvimento rural: técnicas,
base de dados e estatística aplicadas aos
estudos rurais – volume 2, organizado por
Guilherme F. Waterloo Radomsky, Marcelo
Conterato e Sérgio Schneider - https://bit.ly/2v2fJ7c
É comum encontrar entre os estudiosos dos
processos de desenvolvimento rural o uso de
métodos, técnicas e instrumentos variados para
pesquisa. Entretanto, parte importante dos avanços
metodológicos realizados por pesquisadores não é
divulgada
adequadamente
na
comunidade
científica. O livro apresenta perspectivas atuais
sobre métodos e amplia o debate sobre as
diferentes possibilidades no uso de técnicas e
instrumentos de pesquisa social.

Agroecologia: processos ecológicos em
agricultura sustentável, de Stephen R. Gliessman
- https://bit.ly/2uYhNxd
Refletindo as origens da agroecologia nos campos
da ciência aplicada da agronomia, a obra tem dupla
identidade: é projetada para ensinar ecologia no
contexto da agricultura; ensina agricultura a partir
de uma perspectiva ecológica. Mostra a
necessidade dos sistemas sustentáveis de produção
abordando tópicos como introdução à agroecologia,
plantas e fatores ambientais, interações do sistema,
transição à sustentabilidade e traz relatos de
experiências em diversos países.

Elaboração e avaliação de projetos para
agroindústrias, organizado por Susana Cardoso e
Jane Maria Rubensam - https://bit.ly/2Z5WtDv
Para que uma agroindústria obtenha resultados
positivos, é necessário que as produções, primária e
agroindustrial, e a comercialização estejam
ordenadas e sintonizadas.
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Gestão e planejamento de agroindústrias
familiares, organizado por Daniela Garcez Wives e
Daniela Dias Kuhn - https://bit.ly/2UCPHD7
O ambiente rural de reprodução social apresenta-se
cada vez mais complexo. As interações entre rural e
urbano, entre agricultura e indústria evidenciam a
necessidade de que todos os profissionais que
atuem no desenvolvimento rural compreendam os
principais elementos dessa complexidade.

Análise de conflitos e relações de poder em
espaços rurais, organizado por Patrícia Binkowski https://bit.ly/2OcbuTv
Propõe a análise e a reflexão sobre a diversidade
dos conflitos e as relações de poder no espaço rural
brasileiro. O tema é atual, denso e complexo, e a
obra
propicia
discussões
sobre
conflito,
conflitualidade, relação de poder, território e
negociação.

Kit 2

Camponeses e impérios alimentares: lutas por
autonomia e sustentabilidade na era da
globalizacão, de Jan Douwe van der Ploeg https://bit.ly/2JQsZkK
Focaliza a posição, o papel e o significado do
campesinato
na
era
da
globalização,
particularmente em relação aos mercados agrícolas
e às indústrias agroalimentares. Mostra que a
condição camponesa se caracteriza pela luta por
autonomia, que encontra sua expressão mais
acabada na criação e no desenvolvimento de uma
base de recursos autogerenciada associada a
formas sustentáveis de desenvolvimento.
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Regimes alimentares e questões agrárias, de
Philip Mcmichael - Coedição Editora Unesp https://bit.ly/2LuJ40N
A ideia do autor de analisar o desenvolvimento do
capitalismo na agricultura por meio dos conceitos
de regimes alimentares e questões agrárias coloca o
alimento no centro da questão agrária sem negar a
importância da luta pela terra. Essa interpretação
contribui para compreender como o modo de
produção capitalista se estruturou utilizando a
comida como forma de controle político da
população.

Organização social e movimentos sociais
rurais, organizado por Ivaldo Gehlen e Daniel
Gustavo Mocelin - https://bit.ly/30PMnau
Os conteúdos selecionados estão focados,
sobretudo, em conceitos teóricos, pois sua
apropriação correta pode ser transformada em
ferramenta eficiente de planejamento e de
imaginação, bem como de operacionalização de
estratégias de transformação da realidade,
fortalecendo a cooperação e a divisão de
responsabilidades.

Turismo rural: fundamentos e reflexões,
organizado por Marcelino de Souza e Tissiane
Schmidt Dolci. https://bit.ly/2SAsQaZ
Apresenta e provoca uma reflexão sobre questões
fundamentais do turismo rural e sua relação com o
desenvolvimento dos espaços rurais. Apresentados
de forma acessível, esperando-se que esta
publicação auxilie na compreensão do turismo rural
e venha a constituir-se em instrumento facilitador
do aprendizado de todos aqueles que estão
iniciando
seus
estudos
no
âmbito
do
desenvolvimento rural e do turismo.
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Questão agrária e legislação ambiental,
organizado por Luiz Fernando Mazzini Fontoura e
Roberto Verdum - https://bit.ly/2CCT5am

Focaliza a questão agrária no que se refere à origem
da concentração fundiária, ao processo de
modernização da agricultura, relações entre a
intensificação da produção, incrementação dos
processos tecnológicos e as transformações
ambientais. Aborda as mobilizações que visam à
defesa do ambiente e a geração de instrumentos de
normatização
das
atividades
agrícolas.

>>>> Acesse facebook.com.br/editora.ufrgs e participe!
Sorteio será realizado no dia 1º de agosto de 2019, às 10h, na Editora da UFRGS.
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