
Sejam bem vindos e bem vindas a esses três dias de MUITO aprendizado, 

espero que possamos sair daqui com as nossas energias renovadas, de mãos 

dadas e com a certeza de que Sem Feminismo, Não há Agroecologia!

Colegas, amigos, amigas e companheiros e companheiras de trabalho e de 

vida, que bom reencontrar vocês aqui, no 1º Seminário para formação no uso 

das cadernetas agroecológicas realizado pelo Programa Semear 

Internacional e parceiros. Por meio de um instrumento aparentemente tão 

simples, com apenas quatro colunas e com muito trabalho, esperamos 

contribuir com a valorização das mulheres rurais, por meio de ações que 

mostrem os resultados sociais, ambientais, econômicos, culturais e 

produtivos que são resultados do trabalho diário das mulheres do campo.

Nosso maior OBJETIVO é Apresentar e sensibilizar as organizações parceiras 

do SEMEAR INTERNACIONAL/FIDA o Projeto de Formação e disseminação do 

Uso Consciente das Cadernetas Agroecológicas nos Projetos apoiados pelo 

FIDA no Brasil. Para isso vamos discutir principalmente sobre a experiência da 

sistematização nacional das Cadernetas Agroecológicas e seus impactos na 

vida das mulheres participantes, bem como das equipes técnicas; apresentar e 

discutir sobre a proposta de sistematização das Cadernetas Agroecológicas na 

região Nordeste do Brasil.

CADERNETA AGROECOLÓGICA – NORDESTE
Re-conhecendo a contribuição das Mulheres Rurais para a 

construção de um outro modelo de desenvolvimento

I SEMINÁRIO SEMEAR-FIDA 

Local: Auditório do CEGOE- Universidade Federal Rural de Pernambuco- UFRPE. 
Av Dom Manoel de Medeiros S/N. Dois Irmãos. Recife

03,04 e 05 de julho de 2019



Algumas dicas para ficarem atentas/os nesses três dias:

¥ Jantar – No Hotel a partir das 19:30 horas

¥ Guardem suas passagens para prestação de contas. 

Contatos do hotel : 81 2121-5101  http://park.com.br Rua dos Navegantes, 09 - Boa Viagem 
Recife - PE - CEP 51021-010

¥ Lanches – 16:30 as 17:00 no local do evento 

¥ Café da manhã – No Hotel as 06:00 horas
REFEIÇÕES INCLUSAS E GRATUITAS:

HORÁRIO: A UFRPE fica localizada há aproximadamente 17 km de distância do hotel, por esse 
motivo e pelo trânsito intenso da cidade, o grupo terá que sair PONTUALMENTE AS 7 horas 
todos os dias. Por isso o café da manhã será servido mais cedo, a partir das 6 horas!

¥ Almoço – 12:30 no Restaurante da Universidade Rural de Pernambuco

O ÔNIBUS ficará a disposição do grupo e sairá pontualmente as 07:00 horas, retornando do 
evento para o hotel as 19:00 horas.

Contatos para emergência: Ana Luiza (71) 9.9400-5170 ou Laeticia (81) 
9.9700-0501 ou procure outras pessoas da organização como: Aline Martins, 
Rodica ou Adalto. 

OBS: 

Gastos com frigobar, ou consumo extras no hotel deverão ser pago pelos hóspedes direto ao 
hotel.

¥ Façam Check-in com antecedência! 
¥ Fiquem atentas aos horários dos voos para não perdê-los! 

HOTEL: Todas/os se hospedarão no PARK HOTEL em Recife. Os quartos serão duplos ou triplos 
(de acordo com a disponibilidade do hotel) e todas as despesas com hospedagem, café da 
manhã, almoço e jantar serão pagas pela organização do evento. 
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12:30 – 14:00   | Intervalo para Almoço 
(o almoço será servido no Restaurante 
Universitário da UFRPE)

Exibição do Vídeo Cadernetas 

Agroecológicas da Amazônia

8:30 – 9:30   | Os caminhos da 
sistematização das Cadernetas 
Agroecológicas: Conhecendo a produção 
das Mulheres Rurais e Repensando nossa 
atuação! 
Trabalho em grupo 

Apresentação do trabalho na plenária

15:30 – 16:30   | Aprendendo a preencher 
as Cadernetas Agroecológicas- Trabalho 
em grupo

15:00 – 16:30   | Aprendendo sobre a 
planilha de sistematização 

12:00 – 12:30   | Apresentação e 
Lançamento do livro Mulheres que 
Florescem o Semiárido Brasileiro

12h30  - 14h   | Intervalo para Almoço (o 
almoço será servido no Restaurante 
Universitário da UFRPE)

16:30 - 17:00h   | Pausa para um café

9:30 – 11:00   | Retorno do Trabalho em 
grupo e Discussão em plenária

18hs   |  Acordos e encaminhamentos 
diários

17hs – 18hs   | Apresentação dos Grupos

14:00 - 14:30   | Retorno e Apresentação do 
Trabalho em grupo

8:00 – 8:30   | Chegança

11:00 – 12:30   | Pelos caminhos da 
pesquisa: Apresentação do questionário 

14:00 – 15:00   | Apresentação da proposta 
de sistematização – processo e 
instrumento (planilha)

14:30 – 15:30    | Apresentação do Projeto 
de Sistematização Nacional das 
Cadernetas Agroecológicas e a 
Experiência do GT de Mulheres da ANA. 
Apresentação da Experiência da 
Implementação das Cadernetas / Suyane 
Fernandes – CETRA/Ceará

DIA 04/07

8:00 – 8:30   | Chegança

Dia 03/07

8:30 – 9:30    | Apresentação dos/as 
participantes e expectativas
9:30 - 10:30   | Mesa de abertura oficial
10:30 – 12:00  |  Apresentação da 
Programação e acordos coletivos
Exibição do vídeo As Sementes
Trabalho em grupo: Porque sistematizar 
a produção das mulheres e por que usar 
as Cadernetas Agroecológicas?
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16:30 – 17:00   | Pausa para um Café

12:30 – 14:00   | Intervalo para Almoço (o 
almoço será servido no Restaurante 
Universitário da UFRPE)

17:00 – 18:00   | Acordos para a 
sistematização: Quando faremos e com 
quem contamos?
18:00   | Atividade de Encerramento do dia

08:00 – 08:30   | Chegança
08:30 – 10:30   | Pelos caminhos da 
pesquisa II:  Mapa da Sociobiodiversidade 
e Mapa da Divisão Sexual do Trabalho, 
Rotina Diária

Dia 05/07

14:00 – 15:30   | Apresentação dos 
trabalhos em grupos 

10:30 – 12:30   | Tecendo juntxs os 

caminhos do Projeto: Quais mulheres 
participaram? Quantas? Em qual 
território? Quem da Equipe será nossa 
ponte?

15:30 – 18:00   | Avaliação, 
Encaminhamentos e Acordos e 
Encerramento 


