
Edital de seleção para cursistas do 1º curso para Formação de grupos de consumidores de 

produtos agroecológicos na região das baixadas litorâneas/RJ 

Promoção: Programa de extensão Semeando Agroecologia no campo e na cidade. 

 

Ementa:  

O sistema agroalimentar dominante e seus efeitos socioambientais. Lutas sociais populares por 
direitos e políticas públicas. A construção de alternativas no campo da agroecologia, com ênfase 
na construção de mercados sociais e consumo consciente. 

Metodologia:  

Em virtude dos riscos sanitários oriundos da pandemia do novo coronavírus, o curso se realizará 
de forma remota com encontros quinzenais, às quartas-feiras, de 18:30 às 20:30, com carga horária 
total de 40 horas (50% de encontros síncronos e 50% de atividades assíncronas). Registra-se que 
teremos uma live em uma segunda-feira. 

Utilizaremos metodologias participativas apropriadas para a educação online que facilitem trocas, 
conversação e construção coletiva do processo que tem como objetivo a constituição concreta de 
grupos de consumidores de produtos agroecológicos na região. 

Os certificados de participação serão concedidos aos que tiverem 75% de frequência nas atividades 
síncronas e participação no processo avaliativo. 

Pré-requisito: ter acesso a equipamento eletrônico com acesso à internet; ser morador/a ou 
fornecedor/a de produtos agroecológicos para os municípios de Casimiro de Abreu, Macaé, Rio das 
Ostras e Silva Jardim. 

  

Datas dos encontros síncronos: 30/06, 05/07 (2af), 14/07, 28/07, 11/08, 25/08, 08/09, 22/09, 

06/10, 20/10. 

Programação: 

Módulo 1: Ética da vida: princípios, valores e projetos societários em disputa que atravessam o 

sistema agroalimentar 

Módulo 2: Compartilhando experiências agroecológicas de grupos de consumidores no estado do 

Rio de Janeiro e de organização de produtores. 

Módulo 3: O exercício da práxis agroecológica em nível microregional 

Vagas limitadas: 40 (10 para Casimiro de Abreu, 10 para Macaé, 10 para Rio das Ostras e 10 

para Silva Jardim) 

Critérios para distribuição das vagas: 50% consumidores(as), 50% 

produtores(as)/fornecedores(as), cruzando com cota de 50% para mulheres,30% para negros(as) 

e indígenas 

Período de inscrição: 15 a 23 de junho de 2021 (até 23:59) 

Formulário de inscrição:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO_0QyuqaGb-s-yl6Oph4s7MN5nRnuT-

y_Uj9Wd_STrBhtdQ/viewform?usp=pp_url  

 

Resultado da seleção: 25/06/2021 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO_0QyuqaGb-s-yl6Oph4s7MN5nRnuT-y_Uj9Wd_STrBhtdQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO_0QyuqaGb-s-yl6Oph4s7MN5nRnuT-y_Uj9Wd_STrBhtdQ/viewform?usp=pp_url


 

 

Realização:  

Claudemar Mattos - PPGCiAC - UFRJ Macaé / Agenda de Saúde e Agroecologia da Vice-

presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz 

José Renato Sant'Anna Porto - Departamento de Geografia e Políticas Públicas, Instituto de 

Educação de Angra dos Reis, Universidade Federal Fluminense 

Lígia Scarpa Bensadon - associada da Rede Ecológica e professora no IFRJ Campus Niterói 

Paula Fernandes de Brito - Docente do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (IESC/UFRJ) - 

Coordenadora do Projeto de Extensão CASA e do Programa de Extensão MUDA 

Suenya Santos – Coordenadora do Programa de extensão Semeando agroecologia no campo e na 

cidade/ UFF Campus de Rio das Ostras, GT Mulheres da AASM, Rede de Agroecologia da UFF. 

Thiago Michelini Barbosa - Instituto Internacional para Sustentabilidade - IIS 

Vanessa Gonçalves Gardim - Cesta Camponesa Serramar e Movimento dos Pequenos Agricultores 

Vanessa Schottz Rodrigues - Projeto de extensão Comida é Patrimônio/UFRJ Macaé e GT 

Mulheres Serramar. 

 


