Programação do VIII Encontro da REDE de ESTUDOS RURAIS – UFSC 2018
Tema Geral: Concepções de Sociedade e Direitos de Cidadania em questão: novos desafios para o mundo rural brasileiro
Dia 27 de agosto de 2018
14:00

Inscrições e Credenciamento

14:30

Reunião da Coordenação Nacional

15:30-17:00

Reunião de coordenadores de GT

18:00-19:30
19:30-21:30

Abertura oficial do VIII Encontro da Rede de Estudos Rurais
Conferência de Abertura: Concepções de Sociedade e Direitos de Cidadania em questão: novos desafios para o mundo rural brasileiro
Atividade cultural, coquetel e lançamento de livros

09:00-12:00

Dia 28 de agosto de 2018
Mesa 1: Sociedade, desenvolvimento e cidadania na perspectiva do rural brasileiro

09:00-12:00

Mesa 2: O Estado, a expansão do agronegócio e a estrangeirização das terras no Brasil: impactos nos direitos sociais e agrários

14:00-17:00

Grupos de Trabalho

17:15-20:15
17:15-20:15
20:30
20:30
09:00-12:00

Mesa 3 - Cadeias agroalimentares globalizadas e os movimentos pela produção e consumo de alimentos saudáveis
Mesa 4 - Grandes projetos de desenvolvimento e conflitos socioambientais: a produção social de atingidos e de novas formas de enfrentamento
Fórum de Experiências em Observatórios Rurais
Atividade cultural
Dia 29 de agosto de 2018
Mesa 5. Mudança social, redefinições nas políticas públicas e as agriculturas de base familiar e camponesa: situação atual e perspectivas

09:00-12:00

Mesa 6. Atualidades da questão agrária, violência e criminalização dos movimentos sociais e emergência de novos sujeitos políticos no campo

13:30-16:30

Grupos de Trabalho

16:45-18:00
18:15-20:00
20h30

Análise de Conjuntura
Assembleia Geral e Eleição da Nova Diretoria
Dançando na Rede
Dia 30 de agosto de 2018

09:00-12:00

Mesa 7: Desregulamentação e flexibilização das legislações trabalhista e previdenciária: direitos sociais e pobreza rural em questão

09:00-12:00
14:00-18:00
18:30
18:30

Mesa 8: A emergência de novas identidades sociais nos territórios rurais e a luta por reconhecimento, conquista e preservação de direitos de cidadania
Grupos de Trabalho e Avaliação dos GTs
Fórum de Experiências em Observatórios Rurais
ENCERRAMENTO

