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Sustentabilidade de alternativa de produção desenvolvida por agricultores familiares em unidades de conservação no 
Litoral do Paraná v. 1, n. 1 (2015) 608 517 
A política de garantia de preços mínimos para produtos da sociobiodiversidade (PGPM-Bio): potencialidades da 
intervenção estatal para a preservação ambiental em Goiás v. 3, n. 1 (2017) 328 507 

A abordagem das capacidades: uma alternativa na avaliação do programa bolsa família v. 1, n. 2 (2015) 1046 491 

Territórios e comunidades tradicionais v. 1, n. 2 (2015) 590 483 

Os guarani no oeste paranaense e a (re)constituição de territórios originários v. 1, n. 1 (2015) 378 468 

Agriculturas e naturezas no território rural: o caso da microbacia do Rio Sagrado em Morretes (PR) v. 1, n. 1 (2015) 430 459 
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Expediente v. 1, n. 2 (2015) 172 145 
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