
IV ELAUP – ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA

PRIMEIRA CIRCULAR

O Laboratório de Estudos do Espaço Rural, da Universidade Federal de SantaCatarina (UFSC – Campus Trindade, Florianópolis);O Grupo de Estudos da Dinâmica Regional e Agropecuária, da Universidade EstadualPaulista (UNESP – Campus de Presidente Prudente);O Grupo de Pesquisa sobre Interações entre a Superfície Terrestre, Água e Atmosfera,da Universidade Estadual Paulista (UNESP – Campus de Presidente Prudente);O Laboratório de Estudos Rurais, Planejamento e Agricultura, da UniversidadeFederal do Rio Grande do Norte (UFRN - Natal) e;O Grupo Território e Desenvolvimento, da Universidade Federal do Rio Grande doNorte (UFRN - Natal)
CONVIDAM para o:
“IV ELAUP - Encontro Latinoamericano de Agricultura Urbana e Periurbana”,que será realizado nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2019, na cidade deFlorianópolis, Brasil.
Instituição promotora: Universidade Federal de Santa Catarina, CampusTrindade, Florianópolis.
Objetivos:

o Aprofundar os debates acadêmicos nas áreas das ciências sociais,econômicas e ambientais;
o Compartilhar e comparar experiências de AUP desenvolvidas nos países daregião;
o Possibilitar o intercâmbio entre pesquisadores e estimular acriação/difusão de redes de pesquisa.
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Áreas temáticas:

o Direito e Políticas Públicas;
o Sujeitos e redes de pesquisa e fomento;
o Agricultura na economia urbana e periurbana;
o Trabalho e tecnologia;
o Relações com o meio-ambiente urbano;
o Desafios teórico-metodológicos.

Modalidades de participação:

o Artigo completo
o Pôster
o Participação simples (sem trabalho)Os interessados em participar com artigo ou pôster devem compor a autoria de, nomáximo, 3 (três) trabalhos.Os resumos dos trabalhos devem ser submetidos à aprovação pelo formulário

online https://goo.gl/forms/jE6Ry4gac0Anb2rv2 até o dia 03/05/2019 comacesso direto também pela página do Encontro.
Idiomas aceitos: português e espanhol
Características do resumo:

o Extensão máxima: 500 palavras;
o Conteúdo obrigatório: apresentação, objetivos, metodologia e conclusões.A lista dos resumos aprovados será publicada até o dia 31/05/2019.

Características do artigo completo:

o Formato: Word;
o Extensão: entre 10 e 15 páginas;
o Letra: Arial 12;
o Título: centralizado e em maiúsculas;
o Máximo de 3 (três) autores
o Nomes dos autores: alinhados à direita e acompanhados da indicação dainstituição de afiliação ou formação profissional;
o Conteúdo mínimo: introdução, objetivos, subsídios teóricos, análise doobjeto de estudo, conclusões e bibliografia.As instruções para o envio de artigos completos serão informadas após adivulgação da lista de resumos aprovados.
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Características do pôster:

o Tamanho: máximo 120 cm de altura e 90 cm de largura;
o A referência ao IV ELAUP deve estar informada na parte superior do pôster;
o Título: centralizado e em maiúsculas;
o Máximo de 3 (três) autores;
o Nomes dos autores: alinhados à direita e acompanhados da indicação dainstituição de afiliação ou formação profissional;
o Conteúdo mínimo: apresentação, objetivo, imagens ou representaçõesgráficas, conclusões e bibliografia.Os pôsteres deverão ser entregues no momento do credenciamento no Encontro.

Datas importantes:

o Recepção dos resumos:  até 03/05/2019
o Divulgação dos resumos aprovados: até 31/05/2019
o Recepção dos artigos completos: até 02/08/2019

Valor da inscrição (em Reais):Autores e coautores (presença com certificado de apresentação de artigo oude pôster) Até 02/08/2019 Entre 03/08 e27/09/2019Professores, Pesquisadores e demaisProfissionais R$ 250,00 R$ 350,00Estudantes de graduação e pós-graduação R$ 150,00 R$ 250,00
Demais interessados (presença com certificado de participação)Entre 03/08 e27/09/2019 Entre 28/09 e06/11/2019Público em geral R$ 100,00 R$ 150,00Agricultores urbanos e periurbanos Gratuita Gratuita

As instruções para o pagamento da inscrição serão publicadas depois dadivulgação da lista de resumos aprovados.
Excursões a campo: Serão oferecidas excursões no dia 9 de novembro (sábado),não incluídas no custo da inscrição. As informações serão enviadas mais adiante.


