
Curso

Departamento: Setor Litoral

Local de Atuação: Acesso remoto e práticas nos municípios do Litoral

Público Alvo:

Objetivo:

Área Temática: Educação

Período de Realização: de 11/07/2022 até 31/12/2022

Vagas: 80

Carga Horária: 80h

Inscrições Online

Procedimento de inscrição:

Critérios de inscrição:

Descrição da Proposta:

Conteúdos/Disciplinas:

Responsáveis

Coordenador: PAULO ROGERIO LOPES

Email:

Avaliação participativa e processual.

Critérios de Certificação: 

Educação e Agroecologia: tecendo saberes com educadoras/es do 
campo e agentes de desenvolvimento local

Comunidades dos bairros de Matinhos; Alunas e alunos de cursos de 
graduação da UFPR; Comunidade externa à UFPR: professoras, técnicos.

O curso tem como objetivo principal propiciar a formação de 
professores/as, técnicas/os e agentes de desenvolvimento local em 
agroecologia, alternativas para uma nova educação e metodologias 
participativas. Nossa proposta será contribuir com a formação de 
multiplicadores dos princípios, métodos e práticas agroecológicas, 
incidindo diretamente na transição para sistemas e sociedades.

As inscrições serão feitas via formulário do google forms, 
disponibilizado nos sites das universidades parceiras e no instagram 
dos Núcleos de Estudos em Agroecologia (NEA) Juçara e Jequitibá Rosa. 
https://forms.gle/k7RWgh323dkhJVp78

Preferencialmente serão aceitas inscrições de professoras/es de 
escolas do campo e agentes de desenvolvimento local de todas as 
áreas do conhecimento. Seleção: Motivação (carta de intenção) e 
atuação profissional

 O curso  tem como objetivo principal propiciar a formação de 
professoras/es e agentes de desenvolvimento local em agroecologia, 
alternativas para uma nova educação e metodologias participativas. 
nossa proposta será contribuir com a formação de multiplicadores dos 
princípios, métodos e práticas agroecológicas, incidindo diretamente 
na transição para sistemas e sociedades sustentáveis.

1- introdução à agroecologia e transição agroecológica 2- diagnóstico 
participativo de territórios 3- problematização socioambiental da 
realidade local 4- planejamento participativo com comunidades 5- 
ações educadoras agroecológicas/educação do campo 6- 
sistematização das experiências e atividades 7- socialização das ações

agroecologialopes@gmail.com

Critérios de Frequência            
e Aproveitamento:

Participação em 80% das atividades remotas, práticas, pesquisa, 
sistematização e socialização. Entrega dos relatórios e 
sistematizações.

 Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campi – INTEGRA/UFPR

  Complexo da Reitoria – Ed. Dom Pedro II – Rua Dr. Faivre, 405, 2º andar, Sala da INTEGRA, Centro

 80060-140 - Curitiba – Paraná. www.integra.ufpr.br
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