LABORATÓRIO DE ESTUDOS TERRITORIAIS

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5020345371606949

Apresentação do Laboratório
O Laboratório de Estudos Territoriais está localizado no Campus de Francisco Beltrão da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Ele se constitui na base física,
onde são desenvolvidas as atividades de gabinete do Grupo de Estudos Territoriais
(GETERR) da UNIOESTE.
O GETERR foi criado em 2002 e tem como líder o prof. Dr. Marcos Aurélio Saquet.
Atualmente seis docentes do Campus da UNIOESTE de Francisco Beltrão compõem o
Grupo, além de docentes e pesquisadores de outras Universidades federais e estaduais. A
linha mestra de pesquisa tem o título de Teorias, métodos e estudos territoriais, de modo
que além do debate teórico e metodológico, busca-se unir teoria e práxis em atividades
diversas que envolvem a pesquisa, a extensão e o ensino.

Principais temas de pesquisa:
-

processos de territorialização.

-

questões relacionadas ao agrário e rural (modernização da agricultura e seus
impactos socioambientais, luta pela terra e pelo território, agricultura orgânica,
agroecologia, agroflorestas e estudos culturais).

-

urbanização e relações urbano-rural.

-

vida cotidiana no mundo moderno.

-

políticas públicas e desenvolvimento.

-

degradação e conservação ambiental.

-

cooperativismo.

Atividades desenvolvidas:
- Atividades de pesquisa focadas em processos de territorialização de fenômenos rurais e
urbanos, com ênfase na Mesorregião Sudoeste do Paraná, com uso de ferramentas
metodológicas como entrevistas, mapeamentos, análises laboratoriais de aspectos
ambientais, além do diálogo com a literatura científica relacionada aos temas de pesquisa;
- Ações de extensão universitária, geralmente relacionadas aos projetos de pesquisa, na
perspectiva metodológica da pesquisa-ação, com ênfase em agricultores camponeses e
populações vulneráveis;

- Atividades de ensino e organização de eventos científicos e seminários temáticos atinentes
aos temas trabalhados pelo GETERR;
- Atividades em parceria com outras instituições públicas (municipais, estaduais e federais)
e do terceiro setor, como prefeituras, órgãos do estado do Paraná, Organizações Nãogovernamentais, entre outras.

Projetos Vinculados (de pesquisa, de ensino e de extensão)
-

Agricultura camponesa agroecológica: temporalidades e territorialidades –
financiado pelo CNPQ – coord. Marcos Saquet

-

Sobre os conceitos de território e territorialidade: abordagens e concepções –
financiado pelo CNPQ – coord. Marcos Saquet

-

Manutenção do Núcleo e pesquisa e extensão em agroecologia da UNIOESTE,
Campus de Francisco Beltrão como suporte para as ações de grupos da OPAC
Ecovida nos municípios de Francisco Beltrão e Marmeleiro/PR - Chamada
MCTIC/MAPA/MEC/SEAD - Casa Civil/CNPq Nº 21/2016 - coord. Luciano
Candiotto

-

A contribuição da agroecologia para o desenvolvimento sócio-espacial: potencial
de fortalecimento da autonomia e lições de experiências empíricas – Pós-doutorado
em Geografia pela UFRJ – Luciano Candiotto

-

Intercâmbio internacional entre a UNIOESTE (Brasil) e a Universidad Nacional de
La Plata (UNLP; Argentina): experiências de desenvolvimento territorial em
confronto – coord. Marcos Saquet – financiamento da Fundação Araucária (Paraná)

-

Agricultura familiar agroecológica nos municípios de Verê, Itapejara d’Oeste e
Salto do Lontra (Sudoeste do Paraná), como estratégia de inclusão social e
desenvolvimento territorial (2009-2011) – coord. Marcos Saquet – financiamento da
Fundação Araucária e da SETI/USF/PR

-

Implantação de sistemas agroflorestais sucessionais como referência para a
compatibilização entre produção de alimentos orgânicos e recuperação florestal –
Programa Universidade Sem Fronteiras – SETI-PR – coord. Luciano Candiotto

-

Intencionalidades e territorialidades no processo de certificação de produtos
orgânicos no Brasil - financiamento do CNPq - coord. Luciano Candiotto

-

Implantação do núcleo de pesquisa e extensão em agroecologia na UNIOESTE,
campus de Francisco Beltrão a partir do projeto Conhecendo a configuração da

agricultura orgânica e da agroecologia em nove municípios do sudoeste do Paraná
– financiamento do MDA/CNPq – coord. Luciano Candiotto
-

O processo de territorialização do turismo rural no Sudoeste do Paraná financiamento do CNPq - coord. Luciano Candiotto

-

Análise de pesquisas sobre usos conservacionistas do meio ambiente financiamento da Fundação Araucária - coord. Luciano Candiotto

-

Conservação e uso sustentável dos recursos hídricos em UPVFs com produção
orgânica no município de Francisco Beltrão - financiamento do CNPq - coord.
Luciano Candiotto

-

Avaliações da utilização do meio ambiente no Sudoeste do Paraná e perspectivas
de usos conservacionistas – coord. Luciano Candiotto

-

As relações de poder no oeste do Paraná na construção de territorialidades
transfronteiriças entre o Brasil, Paraguai e Argentina – coord. Mauro Cury (Foz do
Iguaçu)

-

Gastos Públicos em Meio Ambiente no Brasil: uma análise do comportamento de
Estados e Municípios na década de 2000 com base nos dados da Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) – coord. Adilson Alves

-

Diagnóstico da percepção da população de Francisco Beltrão sobre violência,
segurança, acesso à Justiça e conhecimento das leis - coord. Adilson Alves

-

Inovação da Organização Administrativa, produtiva e agroindustrial das
Cooperativas Solidárias do Sudoeste do Paraná - financiamento da SETI/USF/PR coord. Adilson Alves

-

Resgate de saberes e cultivo de plantas medicinais no Bairro Padre Ulrico Financiamento SETI/USF/PR - coord. Luis Carlos Flávio

Equipamentos disponíveis:
- 8 mesas para computador;
- 1 aparelho multifuncional (impressora, copiadora e scanner);
- 12 cadeiras estofadas;
- 2 mesas grandes individuais;
- 1 mesa para reuniões;
- 2 armários de aço;
- 4 cadeiras giratórias;

- 1 estante de aço;
- 1 mesa tipo escrivaninha.
- 5 notebooks;
- 3 microcomputadores desktop;
- 2 impressoras HP;
- 1 GPS;
- 1 Filmadora Sony;
- 1 gravador de voz analógico;
- 1 gravador de voz digital;
- 1 Tela para projeção;
- 1 aparelho de multimídia;
- 1 perfurador de solo;
- 1 motosserra;
- 1 roçadeira.

Fontes de recursos financeiros captados pelos laboratórios:
CNPq
Fundação Araucária
FINEP
SETI-PR

Convênios/ parcerias nacionais e internacionais:
- Atividades conjuntas desenvolvidas com a Universidade de Turim (Itália) e Universidade
de La Plata (Argentina);
- Participação no Observatório de questões agrárias no estado do Paraná, com envolvimento
das seguintes IES: UEM, UEL, UNICENTRO, UFFS, UFPR e UNIOESTE;
- Participação de membro do Grupo na Rede de Geografia (Socio) Ambiental, com
envolvimento de universidades como USP, UFRJ, UFRGS, UFF, UNESP-PP, UFPA, entre
outras.

Informações adicionais

