
 

Boletim EDUCAMPO
www.unesp.br/educampo 

 
 
 
 

Número 11  
Ano 3  

Jan -  Mar -  2014  

Nesta Edição 

 Programa 2014 dos seminários Clacso p.1   
   
Pod Territorial 

  
 Produtores de alimentos criticam FAO p.2 

  

 De 26 de maio a 20 de junho, o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territo-
rial da América Latina e Caribe, oferecido pelo Instituto de Políticas Públicas e Relações Internaci-
onais (IPPRI_Unesp), recebe inscrições para o processo seletivo do curso de mestrado. São ofere-
cidas 26 vagas, prioritariamente a candidatos oriundos dos territórios camponeses, quilombolas, 
indígenas, outras populações tradicionais ou, ainda, apresentar experiência comprovada de tra-
balho nessas comunidades.  
 No valor de R$ 53,00, as inscrições devem ser efetuadas no site do (http://
www.ippri.unesp.br). São exigido os seguintes documentos: curriculum cadastrado na Platafor-
ma Lattes, para brasileiros; curriculum vitae para candidatos estrangeiros. Ambos devem ser do-
cumentados e referentes ao período de 2009 a 2014. Para brasileiros, uma cópia de cada um dos 
seguintes documentos: Cédula de Identidade; CPF; Título de Eleitor e Certificado de Reservista 
(para candidatos do sexo masculino). Para estrangeiros, cópia do passaporte. Exige-se, ainda, 
cópia do diploma de conclusão de graduação ou certificado de conclusão e respectivo histórico 
escolar; uma foto 3 x 4; projeto de pesquisa e memorial. As linhas de pesquisa estão disponíveis 
no site do IPPRI.  Os documentos devem ser digitalizados e encaminhados para o e-mail 
ippri@ippri.unesp.br 
 O processo seletivo constará de prova eliminatória de proficiência em Inglês, Francês ou 
Espanhol; prova de Conhecimentos Específicos; análise do projeto de pesquisa; prova de títulos e 
entrevista para arguição do memorial. Oferecido por meio da Cátedra Unesco de Educação do 
Campo e Desenvolvimento Territorial, o Programa apresenta três linhas de pesquisa: Campesina-
to, Capitalismo e Tecnologias; Ambiente, Sustentabilidade e Território; e Educação, Saúde e Cul-
tura, nas quais a prova de Conhecimentos Gerais será baseada.  

 

Calendário do processo seletivo 2014 

26/05 – Início das inscrições com entrega de projeto; 
20/06 – Término das inscrições; 
11/07 – Divulgação dos candidatos aprovados na primeira fase; 
29/07 – Das 9h às 11h - exame de Línguas; Às 18h - divulgação dos resultados parciais; 
30/07 – Das 9h às 12h - prova de Conhecimentos Específicos; 12h - divulgação horário de entre-
vistas;  
31/07 – A partir 8h – entrevistas por quatro bancas examinadoras; 
07/08 – Divulgação dos resultados finais. 

Veja o edital em: http://www.ippri.unesp.br/#!/pos-graduacao/desenvolvimento-territorial-
na-america-latina-e-caribe/ 

 
 

Programa acadêmico 2014  
 

Estudos críticos do desenvolvimento 
rural 
Coordenadores: Luis Hocsman - Uni-
versidade Nacional de Córdoba, Argen-
tina e Bernardo Mançano Fernandes  -  
Universidade Estadual Paulista, Brasil 
Início: 04/08/2014  
Inscrição: até 14/07/2014 

Epistemologias críticas e metodologia de 
investigação: tópicos teóricos e práticos 
Coordenador: Carlos Figari – Universidade 
de Montreal, Canadá 
Início: 16/06/2014  
Inscrição: até 26/05/2014 

Governança, conflitos ambientais e extrati-
vismo na AL: análise crítica 
Coordenadores: Hector Sejenovich - Univer-
sidade de Buenos Aires (UBA), Argentina e 
Christian Parker - Universidade de Santiago 
do Chile 
Início: 16/06/2014  
Inscrição: até 26/05/2014 

A sociologia histórica como método para o 
estudo da AL: a temporalidade mista, entre o 
micro o macro 
Coordenador: Inés Nercesian  (UBA) 
Início: 16/06/2014   
Inscrição: até 26/05/2014 

Relações interamericanas: história, atuali-
dade e futuridade (1804-2012) 
Coordenador: Luis Armando Suárez Salazar - 
Cuba  
Início: 16/06/2014  
Inscrição: até 26/05/2014 

Alternativas pedagógicas e perspectivas 
educativas na AL 
Coordenador: Lidia Rodríguez  (UBA)  
Início: 14/07/2014   
Inscrição: até 23/06/2014 

Dinâmicas sócio-ambientais globais no 
capitalismo contemporâneo: teorias, con-
ceitos e perspectivas a partir do Sul 
Coordenador: Julio Cesar P. Mac Dowall 
Centro Peruano de Estudos Sociais 
Início: 14/07/2014  
Inscrição: até 23/06/2014 

Metodologias e perspectivas feministas e de 
gênero na pesquisa social 
Coordenador: María M. Valdivieso Ide - 
Universidade Central da Venezuela 
Início: 14/07/2014   
Inscrição: até 23/06/2014 

Os novos processos constituintes na AL e 
Caribe. Relação com as mudanças na região   
Coordenadora: Beatriz Rajland - Fundação 
de Pesquisas Sociais e Políticas, Argentina 
Início: 04/08/2014  
Inscripción: até 14/07/2014 
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Cooperativismo como política para melhorar produção nos assentamentos   

 Professor da Universidade Federal da Fronteira Sul e 
membro da Rede Dataluta, Pedro Ivan Christoffoli fala da 
importância do associativismo como política para aumentar 
a produção e agregar valor aos produtos agrícolas dos as-
sentamentos. Segundo  Christoffoli, o trabalho das universi-
dades junto aos movimentos sociais visa contribuir  para o 
crescimento do cooperativismo por meio de políticas de 
fomento.  

Ouça entrevista no endereço http://podcast.unesp.br 

Pod Territorial é um informativo da questão agrária,  feito em parceria com a Assessoria de Comunicação e Imprensa 
da Reitoria da Unesp.   

   Geografia brasileira no contexto das lutas sociais  

De 10 a 16 de agosto de 2014, acontece no Câmpus de Goiabeiras 
da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) o VII Congresso 
Brasileiro de Geógrafos (CBG). Maior evento da Geografia nacional, 
o Congresso é realizado a cada dez anos desde 1954, reunindo geó-
grafos - estudantes de graduação e pós-graduação, professores da 

educação básica e do ensino superior, pesquisadores, técnicos e todos aqueles que pensam e 
agem no mundo a partir da Geografia - para debater os rumos da Geografia e da AGB (Associação 
de Geógrafos Brasileiros). O CBG terá como tema “A AGB e a Geografia brasileira no contexto das 
lutas sociais frente aos projetos hegemônicos”.  

         Mais informações: http://www.agb.org.br 

Novas publicações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAO é criticada por comunidades produtoras de alimentos    

  No Ano Internacional da Agricultura Familiar, o Fundo das Nações Unidas para a Agri-
cultura e Alimentação (FAO) realizou sua 33ª Conferência Regional na América Latina e Caribe. 

O evento, bianual, ocorreu de 7 a 9 de maio, em Santiago, no Chile. Na ocasião, estiveram reu-

nidos representantes de 33 países da região e de movimentos organizados de camponeses, 
indígenas, pescadores, pequenos agricultores, trabalhadores da terra, entre outros. 

 O momento foi propício às discussões entre movimentos sociais, governos e a FAO. O 

diretor geral do Fundo, José Graziano da Silva, disse que a América Latina e o Caribe são exem-
plos mundiais de luta contra a fome, por ter conseguido reduzir o índice de subnutridos de 15% 
para 8% desde 1990.  
 Do outro lado, Francisca Rodríguez, representante da Aliança para a Soberania Alimen-
tar dos Povos da América Latina e Caribe reclamou que a FAO deve encampar o debate sobre 
soberania alimentar para que o tema avance. “As empresas têm mais capacidade de pressionar 
os governos em relação aos camponeses, por isso as leis que disciplinam o uso da terra os favo-
recem,” disse. Ela lembrou que um organismo que nasceu para combater a fome não pode 
permanecer neutra entre o modelo de negócio que gera fome e as populações, mantidas em 
níveis de pobreza. “Sem a participação real dos povos, a FAO não retomará seu papel original 
de combater a fome a pobreza no mundo,” advertiu.  
 Durante a conferência, movimentos e organizações sociais de 19 países da região divul-
garam uma declaração na qual reafirmam o compromisso de lutar pela soberania alimentar e 
continuar desenvolvendo a produção de alimentos saudáveis e culturalmente apropriados co-
mo chave para erradicar a fome. 

Coordenador: Prof. Dr. Bernardo Mançano Fernandes / Edição: Genira Chagas 

 
Publicação semestral da Escola 
de Formação  da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (Esforce), a edição 
recente da revista Retratos da 
Escola aborda o tema  
Educação e Diversidade como 
assunto central . O número traz 
22 artigos elaborados por 
especialista e que estão 
disponíveis gratuiamente no 
endereço  
<http://www.esforce.org.br> 

The Birth of Territory, obra 
escrita por Stuart Elden e 
lançada pela Press Book, da 
Universidade de Chicago, 
examina a evolução do 
conceito de território, da 
Grécia antiga ao século XVII, 
para explica os mecanismos   
empregados para chegar   
conceito político, maneira 
como entendido atualmente.  
Stuart  é  Professor de Teoria 
Política e de Geografia da Uni-
versidade de Warwick, Reino 
Unido. 


