
 
 

PROGRAMAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS (IFG)   
DATA ATIVIDADE HORÁRIO LOCAL / PÚBLICO RESUMO 

29/5 
Oficina Segurança Alimentar e 
nutricional e o ecofeminismo das 
agricultoras familiars. 

8 às 12h 

Espaço Roda de 
conversa / 
Agricultores 
familiares 

Empoderamento das agricultoras familiares, desafios e 
possibilidades, troca de saberes e experiências. Siass. 

29/5 Roda de conversa: Agricultura 
familiar e geração de renda. 14 às 15h30 

Tenda do IFG / 
Agricultores 
familiares 

Discussão sobre a definição do preço final de um produto da 
agricultura familiar, itens fundamentais para um preço 
justo, para obtenção de lucro. Câmpus Valparaíso.  

30/5 Mostra de experiências exitosas em 
agricultura familiar. 

8 às 12h e 14 
às 18h 

Tenda do IFG/ 
Comunidade 
acadêmica e 
externa 

Espaço de conversa e exposição de boas experiências, cuja 
metodologia valorize a troca de saberes e o protagonismo de 
estudantes e dos agricultores familiares. Impacto e 
transformação. Proex. 

30/5 

Dia de campo: plantas alimentícias 
não convencionais (Panc) não é 
mato, é comida e oportunidade. 
Vamos conhecer? 

15 às 17h 

Saída da Tenda do 
IFG (15h)/ 
Estudantes do curso 
técnico em Cozinha 
e comunidade 

Atividadde de reconhecimento de plantas na escola de 
Agronomia da UFG, características das plantas comestíveis e 
informações em geral. Câmpus Goiânia.  

31/5 Mostra de experiências exitosas em 
agricultura familiar. 8 às 12h 

Tenda do IFG/ 
Comunidade 
acadêmica e 
externa 

Espaço de conversa e exposição de boas experiências, cuja 
metodologia valorize a troca de saberes e o protagonismo de 
estudantes e dos agricultores familiares. Impacto e 
transformação. Proex. 



 
Mais informações sobre a feira, acesse: https://agrocentro.agro.ufg.br/ 

 

31/5 Estratégias de captação de recursos. 14 às 16h 

Tenda do IFG/ 
Agricultores 
familiares e 
cooperativas 

Conversa com agricultores e representantes de cooperativas 
sobre captação de recursos para ações. Câmpus Valparaíso. 

31/5 Oficina de construções com terra. 14 às 17h 
Tenda da mostra 
tecnológica/ Público 
em geral 

Oficina de tijolos de terra crua (adobe) como uma 
alternative sustentável para a construção de edifícios. 
Câmpus Uruaçu. 

31/5 Encontro dos Núcleos de 
Agroecologia do IFG. 16 às 18h Tenda do IFG/ 

Público em geral 

Reunião dos núcleos, grupos de pesquisa/trabalho e pessoas 
relacionadas à agroecologia do IFG e instituições do Centro-
Oeste. Troca de experiências e planejamento de ações. 
Câmpus Cidade de Goiás. 

1º/6 Minicurso: Técnicas sustentáveis 
aplicadas à construção civil. 8 às 10h Tenda do IFG / 

Público emgeral 

Oficina teórica sobre alternativas sustentáveis para 
construção de edifícios, dentre elas o uso do adobe (terra 
crua). Câmpus Urauçu. 

1º/6 Oficina: PANCs como possibilidades 
gastronômicas e econômicas. 8 às 10h Sala 4/ Público em 

geral 

Reconhecimento das PANCs, estudos científicos que 
mostram a importância delas na alimentação e na 
preservação do meio ambiente. Câmpus Goiânia 

29, 30 e 1° Estande do IFG 8 às 18h Tenda do IFG/ 
Aberto ao público 

Exposição de resultados e ações do Núcleo de Agroecologia 
Sustentável e Produção Orgânica (NASPO), jogos sobre 
educação Ambiental, imagens sobre monitoramento das 
nascentes etc (Câmpus Valparaíso) Divulgação institucional 
(pró-reitorias de Ensino e Extensão, Diretoria de 
Comunicação Social). Fotos de ações do Siass. Mostra de 
produção artesanal e oficinas de filtro dos sonhos, crochê, 
modelagem em argila, produção de objetos artesanais com 
material do Cerrado. 

30, 31 e 1º 
Cine Agroecologia: o cenário da 
agricultura familiar no Brasil e no 
Centro-Oeste. 

30: 14 às 18h 

31: 8 às 12h 

1º: 14 às 18h 

Centro de Eventos / 
Aberto ao público 

Mostra de filmes em sessões temáticas sobre agroecologia e 
agricultura familiar no Centro-Oeste. Haverá debates após 
as exibições. Câmpus Cidade de Goiás.  

https://agrocentro.agro.ufg.br/
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