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I. APRESENTAÇÃO 

 
A Incubadora Tecnológica de Economia Solidária (INTESOL) da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), criada no dia 13 de dezembro de 2013, tem como 
missão “promover a economia solidária, por meio de ações de ensino, pesquisa, extensão e articulação, 
fortalecendo a agricultura familiar e contribuindo para o desenvolvimento territorial sustentável do Maciço 
de Baturité e dos países parceiros da UNILAB”. 

Em termos estritamente educativos, volta-se para a inclusão produtiva e de inclusão social 
trazendo para tal fim, o debate da economia solidária na perspectiva do desenvolvimento territorial. Busca 
se apresentar como uma alternativa de debate e de práticas que se contrapõe ao modelo de 
desenvolvimento capitalista apoiando, especialmente, as práticas de atividades que o grande capital 
considera ainda pouco rentável como, por exemplo, a reciclagem, produção agrícola e não agrícola familiar 
e artesanal, consumo e comercialização de alimentos e outros, valorizando e destacando o importante 
papel da juventude, mulheres e comunidades tradicionais. 

Vem ao longo dos 03 últimos anos, consolidando seu modo de fazer no que se refere a 
inclusão produtiva através do apoio a grupos produtivos organizados na Rede de Arte, Cultura e 
Agricultura Familiar; Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial do Território Maciço de Baturité 
onde concretiza a relação governo e sociedade através do apoio ao Colegiado de Desenvolvimento 
Territorial e suas instâncias de participação; desenvolvimento de projetos de pesquisas e ações de 
formação e educação e ainda a produção cientifica, através do Núcleo de Estudos e Pesquisas em, 
Desenvolvimento Educação e Economia Solidária. 

Nesse sentido, apresenta o Projeto  II  JJoorrnnaaddaa  ee  II  CCoollóóqquuiioo  IINNTTEESSOOLL  RReevviittaalliizzaannddoo  nnoossssaass  

PPrrááttiiccaass......eevviiddeenncciiaannddoo  aa  eeccoonnoommiiaa  ssoolliiddáárriiaa  aattrraavvééss  ddaass  aaççõõeess  ddee  eennssiinnoo,,  ppeessqquuiissaa  ee  eexxtteennssããoo, trazendo 
para esse fim a temática da ALIMENTAÇÂO como foco principal. Integra, dessa forma, o cuidado da 
saúde e suas relações com o meio ambiente, a cultura em que se vive como fundamento básico para a 
busca do equilíbrio nutricional e emocional. 

Será um momento para viabilizar as práticas da INTESOL, evidenciando suas contribuições ao 
território maciço de Baturité e países parceiros da Unilab e, ainda a possibilidade de na Semana Mundial 
da Alimentação, discutir esse tema com a sociedade interna e externa. 

As práticas serão demonstradas através da realização da feira de Arte, Cultura e Agricultura 
Familiar, trazendo o lançamento da feira agroecológica na Unilab; realização de palestras nas escolas 
sobre consumo consciente; mostra territorial através da realização de oficinas pelos grupos e unidades de 
produção familiar em processo de incubação; mostra de arte; mostra de tecnologias sociais, dentre outras. 

Para evidenciar a produção de conhecimentos e saberes, será realizado em paralelo o I 
Colóquio onde discentes, docentes da Unilab e parceiros terão a oportunidade de apresentar em forma de 
banner, trabalhos realizados durante os últimos 03 anos, além da conversa sobre o tema da alimentação. 

Refere-se, portanto, a um momento de produção, reprodução e troca de experiências e 
vivências enfatizando os temas educação e economia solidária e suas inter-relações com o 
desenvolvimento dos territórios e o papel da INTESOL na UNILAB. 

 
 

II. OBJETIVOS 
     Geral  
 
 Disseminar informações, conhecimentos, saberes, produtos, pesquisas e práticas realizadas pela 

INTESOL, UNILAB e suas parcerias. 

 
 
 



  

Específicos 
 
 Realizar um debate sobre o tema: Alimentação, Nutrição e Saúde emocional 

 
 Realizar 03 palestras sobre “Consumo Consciente” envolvendo 03 escolas do território maciço de 

Baturité  

 
 Fomentar o Fundo de Participação Solidária e seus instrumentos de execução; 

 
 Lançar a feira agroecológica para consumidores na UNILAB. 

 
 Realizar 13 oficinas relacionadas as experiências do território: Produção de artesanato com 

aproveitamento de resíduos de madeira; produção de pífano com materiais alternativos; alimentação 

dos países lusófonos; Reiki para iniciantes; Artesanato em Argila; Floricultura: produção de mudas; 

extração de resina e suas utilidades na alimentação; Acompanhamento e rastreio na Agricultura 

Familiar; cooperativismo e agricultura familiar; A planta da moringa e seus benefícios; criação de 

meliponárias, Biodigestores como tecnologia acessível e produção de artesanato com palha de 

bananeira. 

 Realizar uma plenária de entrega e validação do Plano de Desenvolvimento Territorial do Território 

Maciço de Baturité. 

 
 Realizar 03 rodas de Cultura Gastronômica e 03 rodas de Comercialização e 03 rodas de arte e cultura. 

 
 Evidenciar os saberes populares e científicos do território Maciço de Baturité – UNILAB/Governo e 

Sociedade Civil Organizada através da Tenda dos Saberes. 

 
 Apresentar a produção técnica e científica do NEPDEESOL E NEDETEMB. 

 
 Realizar a I mostra de arte e cultura da Intesol. 

 
 Apresentar o Banco de Talentos da INTESOL 

 

III. METODOLOGIA 
 

A I Jornada e I Colóquio INTESOL pretendem ser um momento de integração de atividades e 
troca de saberes com a sociedade, gestores públicos, discentes, técnicos e docentes de universidades 
interessados nos temas em evidências e que ainda tenham experiências relacionadas ao fazer da 
INTESOL. Pretende dessa forma, articular o fazer da INTESOL evidenciando a Arte, a Cultura destacando 
a inclusão produtiva e inclusão social discutida na UNILAB, através da INTESOL na perspectiva da 
economia solidária e do desenvolvimento territorial, destacando o tema da Alimentação como ponto de 
partida. NA ocasião, será lançada a Feira Agroecológica da Unilab. 



  

No dia 18 o momento inicial contemplará uma atividade lúdica chamando as pessoas para 
despertar o artista que existe em si. Será um dia de arte e integração local. A partir das 19h00, a abertura 
do evento integrará palestra Magna de abertura do evento o tema em destaque: Alimentação, Nutrição e 
Saúde Emocional: dando significados e sentido à vida. Enfatizará o importante papel da extensão 
universitária como instrumento de cidadania e a abertura da semana mundial de alimentação e, 
paralelamente, estará acontecendo uma roda de gastronomia envolvendo pratos típicos e sabores dos 
países parceiros da UNILAB e as rodas de comercialização, arte e cultura envolvendo os produtores e 
produtoras da Rede de Arte, Cultura e Agricultura Familiar. A Plenária de Entrega do PTDRS será aberta 
com o desfile da Grife Algodão na Flor e respectivamente o lançamento de livros. 

No dia 19 de outubro percorreremos as escolas do maciço de Baturité realizando palestras 
sobre o consumo consciente, sendo uma escola por município. As palestras serão realizadas pelos atores 
locais em processo de incubação pertencentes ao Colegiado Territorial ou a Rede de Arte, Cultura e 
Agricultura Familiar onde a INTESOL fará toda orientação e articulação para que os procedimentos 
ocorram conforme planejado. Destaca-se para esta ação, discentes que fizeram o curso de formação de 
formadores para intervenção no desenvolvimento territorial, membros do Colegiado Territorial, agentes 
públicos parceiros e as lideranças dos fóruns locais de políticas públicas. Uma oficina de nivelamento 
metodológico será realizada com esses atores como forma de contribuir para execução da ação. Paralela 
a essa ação, serão realizadas no território 12 oficinas relacionadas ao potencial criativo e produtivo dos 
grupos em processo de incubação que abrirão seus empreendimentos para docentes, discentes e técnicos 
em vários temas. A noite será animada pelas rodas de arte, cultura e gastronomia. 

Considerando que o mês de outubro revela no dia 16 o dia Mundial da Alimentação, o 
lançamento da Campanha Consumo consciente, além de retratar sobre a campanha “Adote um copo”, a 
alimentação saudável e o consumo responsável de alimentos, fará a prestação de contas da campanha 
““Doar o Útil que não está em Uso” lançada no ano de 2016.  

No dia 20 realizaremos a tenda dos Saberes cujo momento buscará evidenciar a prática do 
ensino, pesquisa e extensão e ainda a relação com o território maciço de Baturité e países parceiros. 
Dessa forma, culminará com a apresentação de produtos, pesquisas, instrumentos fomentados pelas 
universidades, mostra de tecnologias sociais e mostra territorial, trazendo, inclusive a experiência de 
incubadoras. A ocasião versará, inclusive sobre o lançamento de livros, produções técnicas e outros. 

A I Jornada e I Colóquio evidenciará o debate sobre a juventude, comunidades tradicionais e 
mulheres a partir da realização do II Encontro de Juventude, Comunidades Tradicionais e Mulheres que 
através da metodologia de rodas de conversas realizarão a elaboração de um documento a ser entregue 
aos gestores sobre suas necessidades e possibilidade de realização através das políticas públicas. 

Finalmente, será apresentado para a UNILAB e comunidade externa os primeiros integrantes 
do “Banco de Talentos” da INTESOL que, através de processo formativo estão aptos a realizarem 
processos formativos – treinamentos, cursos, oficinas, utilizando metodologias orientadas pela INTESOL.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

IV. PROGRAMAÇÃO 
DIA HORA ATIVIDADES 

 
 
 
 
18/10/17 

 

 
08h00 – 12h30 

Lançamento da Feira Agroecológica da Unilab – 
campus da Liberdade 

16h30 – 18h30 Credenciamento - I Jornada e I Colóquio - Liberdade 

19h00 – 20h00 Debate: ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E SAÚDE 
EMOCIONAL: dando sentido e significado à vida – 
Auditório didático Liberdade 
Convidada: Ana Maria Teles de Norões (Teia da Vida) 

20h00 – 20h30 Lançamento de livros (liberdade) 

16h00 – 21h00 Roda de Comercialização (artesanato - liberdade) 

19h00 – 22h00  Roda gastronômica (liberdade) 

19h00 – 22h00 Mostra de Cultura e Arte (liberdade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19/10/2017 

08h00 – 09h30 Lançamento da Grife Algodão na Flor (Auroras) 

09h30 – 13h00  Plenária do Colegiado Territorial para Entrega dos 
PTDRS aos prefeitos (Auroras) 

08h00 – 13h00 
 

Roda de comercialização artesanato (Auroras) 

12h00 – 13h00 Exposição de livros (Auroras) 

 
 
08h00 -17h00 
Vê horário e local 
das oficinas 
conforme ofertas 
e inscrições 
abaixo 

Realização das oficinas: Produção de artesanato 
com aproveitamento de resíduos de madeira; 
Produção de pífanos com materiais alternativos; 
Segurança Nutricional e Alimentar: Elaboração de 
Pratos da Culinária dos países da CPLP; Reiki para 
Iniciantes; Artesanato em Argila; Cultivo de plantas 
ornamentais; Extração da resina do cajueiro e suas 
utilidades na alimentação; Acompanhamento e rastreio 
na agricultura familiar; Produção de pratos com a 
cultura da banana e elaboração artesanal de cajuína; 
Cooperativismo na Agricultura familiar; Criação de 
Abelhas Nativas: meliponídeos e construção de 
biodigestores. 

14h00 – 16h00 Palestra nas escolas – Jordão (E.E.M.F.A.A.V) e sede 
Baturité (S.E.J.A).  

19h00 – 22h00 Roda gastronômica (Liberdade) 

19h00 – 22h00 Mostra de cultura (liberdade) 

14h00-17h00 Palestra nas escolas sobre consumo consciente 

(Acarape, Redenção, Baturité e Aracoiaba) 

 
 
 
 
 
20/10/2017 
 

 
09h00 – 17h00 
 

Tenda dos saberes (Unidade didática dos Palmares) 

 I Colóquio com apresentação de trabalhos 

 Relatos de experiências das vivencias nas 
oficinas 

 I Mostra de Tecnologias sociais 

 Conexão de saberes – grupos em processo de 
incubação e institutos Unilab 

09h00 – 17h00 Roda de comercialização de artesanato - Palmares 

19h00 – 22h00 Roda de gastronomia – Praça de Redenção 

19h00 – 22h00 Mostra de Arte e Cultura – Praça de Redenção 

 



  

OFICINA 

 Produção de artesanato com aproveitamento de resíduos de madeira 

19/10/2017 

08h00 às 13h00 

 
 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

 

Resíduos de madeiras: tipos características e possíveis aplicações; 

vocabulário das arvores; os diferentes tipos de madeiras; processamento 

de resíduos de madeiras na fabricação de peças artesanais. 

PÚBLICO PRIORITÁRIO Discentes, docentes e técnicos da Unilab 

 

NÚMERO DE VAGAS 10 VAGAS 

 

CARGA HORÁRIA 06 HORAS/AULAS 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO Sitio Agrassa – Redenção – Outeiro de baixo 

 

TAXA DE INSCRIÇÃO 

R$ 30,00 

Inscrições validadas até o dia 

30/09/2017 a taxa de  

R$ 15,00 

 

(Inclui Kit de participação – Bolsa, crachá, caneta, pasta, bloco de notas, camisa e certificado) 

 

Inscrições realizadas até 30/09/2017 -  R$ 15,00 (quinze reais) 

Inscrições realizadas de 01/10/2017 a 05/10/2017 – R$ 20,00 (vinte reais) 

Inscrições realizadas de até 10/10/2017 – R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 

Inscrições realizadas depois do dia 10/10/2017 – R$ 30,00 (trinta reais) 

 

 

 

COMO SE INSCREVER 

Utilizar o formulário da página do evento I Jornada e I Colóquio em 

seguida efetuar o pagamento da inscrição na sede da Intesol conforme 

escolha de data para confirmação de inscrição. OBS: a inscrição nas 

oficinas somente será validada com o pagamento da taxa de inscrição e a 

participação para certificação. Para participar dos demais eventos da 

jornada fazer inscrição em link próprio. A Inscrição para a I Jornada e I 

Colóquio é GRATUITA!  

Atenção! Não se esqueça de validar sua inscrição realizando o pagamento da 

taxa na secretaria da INTESOL! 

 



  

OFICINA 

Produção de Pífano com materiais alternativos 

19/10/2017 

08h00 às 13h00 

 
 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

 

O pífano: história e origens; apreciação, execução e criação; percebendo 

os sons; identificando as notas. 

PÚBLICO PRIORITÁRIO Discentes, docentes e técnicos da Unilab 

 

NÚMERO DE VAGAS 10 VAGAS 

 

CARGA HORÁRIA 06 HORAS/AULAS 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO Unilab – Unidade didática das Auroras Sala 212 

TAXA DE INSCRIÇÃO 

R$ 30,00 

Inscrições validadas até o dia 

30/09/2017 a taxa de  

R$ 15,00 

 

(Inclui Kit de participação – Bolsa, crachá, caneta, pasta, bloco de notas, camisa e certificado) 

 

Inscrições realizadas até 30/09/2017 -  R$ 15,00 (quinze reais) 

Inscrições realizadas de 01/10/2017 a 05/10/2017 – R$ 20,00 (vinte reais) 

Inscrições realizadas de até 10/10/2017 – R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 

Inscrições realizadas depois do dia 10/10/2017 – R$ 30,00 (trinta reais) 

 

 

 

COMO SE INSCREVER 

Utilizar o formulário da página do evento I Jornada e I Colóquio em 

seguida efetuar o pagamento da inscrição na sede da Intesol conforme 

escolha de data para confirmação de inscrição. OBS: a inscrição nas 

oficinas somente será validada com o pagamento da taxa de inscrição e a 

participação para certificação. Para participar dos demais eventos da 

jornada fazer inscrição em link próprio. A Inscrição para a I Jornada e I 

Colóquio é GRATUITA!  

Atenção! Não se esqueça de validar sua inscrição realizando o pagamento da 

taxa na secretaria da INTESOL! 

 

 

 

 



  

OFICINA 
Segurança Nutricional e Alimentar: Elaboração de Pratos da Culinária dos países da CPLP 

19 e 20/10/2017 

08h00 às 17h00 

 
 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

 

Segurança Alimentar, nutrição e saúde; culinária afro-brasileira e dos 

países da CPLP; Elaboração de pratos: Angola; Guiné Bissau; 

Moçambique; Cabo Verde; Portugal; Brasil; etiqueta e alimentos. 

PÚBLICO PRIORITÁRIO Discentes, docentes e técnicos da Unilab 

 

NÚMERO DE VAGAS 20 VAGAS 

 

CARGA HORÁRIA 16 HORAS/AULAS 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO IFCE – Baturité ônibus saindo da Unilab – Redenção Campus da 

Liberdade 

TAXA DE INSCRIÇÃO 

R$ 50,00 

Inscrições validadas até o dia 

30/09/2017 a taxa de  

R$ 35,00 

 

(Inclui Kit de participação – Bolsa, crachá, caneta, pasta, bloco de notas, camisa e certificado) 

 

Inscrições realizadas até 30/09/2017 -  R$ 35,00 (trinta e cinco reais) 

Inscrições realizadas de 01/10/2017 a 05/10/2017 – R$ 40,00 (quarenta reais) 

Inscrições realizadas de até 10/10/2017 – R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) 

Inscrições realizadas depois do dia 10/10/2017 – R$ 50,00 (cinquenta reais) 

 

 

 

COMO SE INSCREVER 

Utilizar o formulário da página do evento I Jornada e I Colóquio em 

seguida efetuar o pagamento da inscrição na sede da Intesol conforme 

escolha de data para confirmação de inscrição. OBS: a inscrição nas 

oficinas somente será validada com o pagamento da taxa de inscrição e a 

participação para certificação. Para participar dos demais eventos da 

jornada fazer inscrição em link próprio. A Inscrição para a I Jornada e I 

Colóquio é GRATUITA! 

Atenção! Não se esqueça de validar sua inscrição realizando o pagamento da 

taxa na secretaria da INTESOL! 

 

 

 



  

 

OFICINA 

Reiki para iniciantes 

19/10/2017 

08h00 às 17h00 

 
 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

 

Reiki Conceitos e princípios; Energia, Aura e Chacras; auto aplicações e 

posições; técnicas de respiração, meditação e massagem. 

PÚBLICO PRIORITÁRIO Discentes, docentes e técnicos da Unilab 

 

NÚMERO DE VAGAS 20 VAGAS 

 

CARGA HORÁRIA 08 HORAS/AULAS 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO Campos das Auroraras, sala 206 

TAXA DE INSCRIÇÃO 

R$ 40,00 

Inscrições validadas até o dia 

30/09/2017 a taxa de  

R$ 25,00 

 

(Inclui Kit de participação – Bolsa, crachá, caneta, pasta, bloco de notas, camisa e certificado) 

 

Inscrições realizadas até 30/09/2017 -  R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 

Inscrições realizadas de 01/10/2017 a 05/10/2017 – R$ 30,00 (trinta reais) 

Inscrições realizadas de até 10/10/2017 – R$ 35,00 (trinta e cinco reais) 

Inscrições realizadas depois do dia 10/10/2017 – R$ 40,00 (quarenta reais) 

 

 

 

COMO SE INSCREVER 

Utilizar o formulário da página do evento I Jornada e I Colóquio em 

seguida efetuar o pagamento da inscrição na sede da Intesol conforme 

escolha de data para confirmação de inscrição. OBS: a inscrição nas 

oficinas somente será validada com o pagamento da taxa de inscrição e a 

participação para certificação. Para participar dos demais eventos da 

jornada fazer inscrição em link próprio. A Inscrição para a I Jornada e I 

Colóquio é GRATUITA! 

Atenção! Não se esqueça de validar sua inscrição realizando o pagamento da 

taxa na secretaria da INTESOL! 

 

 

 



  

 

OFICINA 

Artesanato em Argila 

19/10/2017 

08h00 às 13h00 

 
 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

 

Conceitos e concepções; armazenamento e preparo da argila; modelando 

as peças de argila; secagem e queima; preparando para o mercado. 

PÚBLICO PRIORITÁRIO Discentes, docentes e técnicos da Unilab 

 

NÚMERO DE VAGAS 10 VAGAS 

 

CARGA HORÁRIA 06 HORAS/AULAS 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO Campus das Auroras – Sala 103 Unilab 

TAXA DE INSCRIÇÃO 

R$ 40,00 

Inscrições validadas até o dia 

30/09/2017 a taxa de  

R$ 25,00 

 

(Inclui Kit de participação – Bolsa, crachá, caneta, pasta, bloco de notas, camisa e certificado) 

 

Inscrições realizadas até 30/09/2017 -  R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 

Inscrições realizadas de 01/10/2017 a 05/10/2017 – R$ 30,00 (trinta reais) 

Inscrições realizadas de até 10/10/2017 – R$ 35,00 (trinta e cinco reais) 

Inscrições realizadas depois do dia 10/10/2017 – R$ 40,00 (quarenta reais) 

 

 

 

COMO SE INSCREVER 

Utilizar o formulário da página do evento I Jornada e I Colóquio em 

seguida efetuar o pagamento da inscrição na sede da Intesol conforme 

escolha de data para confirmação de inscrição. OBS: a inscrição nas 

oficinas somente será validada com o pagamento da taxa de inscrição e a 

participação para certificação. Para participar dos demais eventos da 

jornada fazer inscrição em link próprio. A Inscrição para a I Jornada e I 

Colóquio é GRATUITA! 

Atenção! Não se esqueça de validar sua inscrição realizando o pagamento da 

taxa na secretaria da INTESOL! 

 

 

 



  

 

OFICINA 

Cultivo de plantas ornamentais 

19/10/2017 

08h00 às 13h00 

 
 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

 

Conceitos e concepções; produção em vasos e canteiros; adubação; 

produção de mudas; controle de pragas e doenças; manejo, colheita e 

comercialização. 

PÚBLICO PRIORITÁRIO Discentes, docentes e técnicos da Unilab 

 

NÚMERO DE VAGAS 10 VAGAS 

 

CARGA HORÁRIA 06 HORAS/AULAS 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO Assentamento Santa Helena – Redenção Outeiro de cima 

TAXA DE INSCRIÇÃO 

R$ 30,00 

Inscrições validadas até o dia 

30/09/2017 a taxa de  

R$ 15,00 

 

(Inclui Kit de participação – Bolsa, crachá, caneta, pasta, bloco de notas, camisa e certificado) 

 

Inscrições realizadas até 30/09/2017 -  R$ 15,00 (quinze reais) 

Inscrições realizadas de 01/10/2017 a 05/10/2017 – R$ 20,00 (vinte reais) 

Inscrições realizadas de até 10/10/2017 – R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 

Inscrições realizadas depois do dia 10/10/2017 – R$ 30,00 (trinta reais) 

 

 

 

COMO SE INSCREVER 

Utilizar o formulário da página do evento I Jornada e I Colóquio em 

seguida efetuar o pagamento da inscrição na sede da Intesol conforme 

escolha de data para confirmação de inscrição. OBS: a inscrição nas 

oficinas somente será validada com o pagamento da taxa de inscrição e a 

participação para certificação. Para participar dos demais eventos da 

jornada fazer inscrição em link próprio. A Inscrição para a I Jornada e I 

Colóquio é GRATUITA! 

Atenção! Não se esqueça de validar sua inscrição realizando o pagamento da 

taxa na secretaria da INTESOL! 

 

 

 



  

 

OFICINA 

Extração da resina do cajueiro e suas utilidades na alimentação 

19/10/2017 

08h00 às 13h00 

 
 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

 

A planta de cajueiro como um todo; a extração da resina – metodologia; 

os subprodutos da resina; a goma do cajueiro; a viabilidade econômica 

do processo. 

PÚBLICO PRIORITÁRIO Discentes, docentes e técnicos da Unilab 

 

NÚMERO DE VAGAS 10 VAGAS 

 

CARGA HORÁRIA 06 HORAS/AULAS 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO CVT de Barreira – ônibus saindo da Unilab – campus da Liberdade. 

TAXA DE INSCRIÇÃO 

R$ 40,00 

Inscrições validadas até o dia 

30/09/2017 a taxa de  

R$ 25,00 

 

(Inclui Kit de participação – Bolsa, crachá, caneta, pasta, bloco de notas, camisa e certificado) 

 

Inscrições realizadas até 30/09/2017 -  R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 

Inscrições realizadas de 01/10/2017 a 05/10/2017 – R$ 30,00 (trinta reais) 

Inscrições realizadas de até 10/10/2017 – R$ 35,00 (trinta e cinco reais) 

Inscrições realizadas depois do dia 10/10/2017 – R$ 40,00 (quarenta reais) 

 

 

 

COMO SE INSCREVER 

Utilizar o formulário da página do evento I Jornada e I Colóquio em 

seguida efetuar o pagamento da inscrição na sede da Intesol conforme 

escolha de data para confirmação de inscrição. OBS: a inscrição nas 

oficinas somente será validada com o pagamento da taxa de inscrição e a 

participação para certificação. Para participar dos demais eventos da 

jornada fazer inscrição em link próprio. A Inscrição para a I Jornada e I 

Colóquio é GRATUITA! 

 

Atenção! Não se esqueça de validar sua inscrição realizando o pagamento da 

taxa na secretaria da INTESOL! 

 

 



  

 

OFICINA 

Acompanhamento e rastreio na agricultura familiar 

19/10/2017 

08h00 às 13h00 

 
 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

 

 Tecnologia do rastreio para produção alimentar da agricultura familiar; 

o clip; a tecnologia de rastreio (aplicativo); a utilização da tecnologia. 

PÚBLICO PRIORITÁRIO Discentes, docentes e técnicos da Unilab 

 

NÚMERO DE VAGAS 15 VAGAS 

 

CARGA HORÁRIA 06 HORAS/AULAS 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO CVT de Barreira – ônibus saindo da Unilab – Campus Liberdade 

TAXA DE INSCRIÇÃO 

R$ 40,00 

Inscrições validadas até o dia 

30/09/2017 a taxa de  

R$ 25,00 

 

(Inclui Kit de participação – Bolsa, crachá, caneta, pasta, bloco de notas, camisa e certificado) 

 

Inscrições realizadas até 30/09/2017 -  R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 

Inscrições realizadas de 01/10/2017 a 05/10/2017 – R$ 30,00 (trinta reais) 

Inscrições realizadas de até 10/10/2017 – R$ 35,00 (trinta e cinco reais) 

Inscrições realizadas depois do dia 10/10/2017 – R$ 40,00 (quarenta reais) 

 

 

 

COMO SE INSCREVER 

Utilizar o formulário da página do evento I Jornada e I Colóquio em 

seguida efetuar o pagamento da inscrição na sede da Intesol conforme 

escolha de data para confirmação de inscrição. OBS: a inscrição nas 

oficinas somente será validada com o pagamento da taxa de inscrição e a 

participação para certificação. Para participar dos demais eventos da 

jornada fazer inscrição em link próprio. A Inscrição para a I Jornada e I 

Colóquio é GRATUITA! 

Atenção! Não se esqueça de validar sua inscrição realizando o pagamento da 

taxa na secretaria da INTESOL! 

 

 

 



  

OFICINA 

Produção de Pratos culinários à base da cultura da banana e elaboração de 

cajuína artesanal 

19/10/2017 

08h00 às 13h00 

 
 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

 

A cultura da banana; a banana como rica como rica fonte alimentar; 

elaboração de pratos utilizando banana. 

PÚBLICO PRIORITÁRIO Discentes, docentes e técnicos da Unilab 

 

NÚMERO DE VAGAS 10 VAGAS 

 

CARGA HORÁRIA 06 HORAS/AULAS 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO Sitio Jordão 

TAXA DE INSCRIÇÃO 

R$ 30,00 

Inscrições validadas até o dia 

30/09/2017 a taxa de  

R$ 15,00 

 

(Inclui Kit de participação – Bolsa, crachá, caneta, pasta, bloco de notas, camisa e certificado) 

 

Inscrições realizadas até 30/09/2017 -  R$ 15,00 (quinze reais) 

Inscrições realizadas de 01/10/2017 a 05/10/2017 – R$ 20,00 (vinte reais) 

Inscrições realizadas de até 10/10/2017 – R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 

Inscrições realizadas depois do dia 10/10/2017 – R$ 30,00 (trinta reais) 

 

 

 

COMO SE INSCREVER 

Utilizar o formulário da página do evento I Jornada e I Colóquio em 

seguida efetuar o pagamento da inscrição na sede da Intesol conforme 

escolha de data para confirmação de inscrição. OBS: a inscrição nas 

oficinas somente será validada com o pagamento da taxa de inscrição e a 

participação para certificação. Para participar dos demais eventos da 

jornada fazer inscrição em link próprio. A Inscrição para a I Jornada e I 

Colóquio é GRATUITA! 

 

Atenção! Não se esqueça de validar sua inscrição realizando o pagamento da 

taxa na secretaria da INTESOL! 

 

 



  

 

OFICINA 

Cooperativismo e agricultura familiar 

19/10/2017 

08h00 às 13h00 

 
 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

 

História do Cooperativismo no Brasil: conceitos, concepções e valores 

cooperativismo – vantagens e desvantagens; tipo de cooperativas; as 

cooperativas de agricultura familiar; desafios, potencialidades. A 

COOPERFAM como experiência de cooperativa da Agricultura familiar. 

PÚBLICO PRIORITÁRIO Discentes, docentes e técnicos da Unilab 

 

NÚMERO DE VAGAS 15 VAGAS 

 

CARGA HORÁRIA 06 HORAS/AULAS 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO Sede da COOPERFAM – Maranguape – Ceará  

Ônibus saindo da Unilab campus da Liberdade 

TAXA DE INSCRIÇÃO 

R$ 30,00 

Inscrições validadas até o dia 

30/09/2017 a taxa de  

R$ 15,00 

 

(Inclui Kit de participação – Bolsa, crachá, caneta, pasta, bloco de notas, camisa e certificado) 

 

Inscrições realizadas até 30/09/2017 -  R$ 15,00 (quinze reais) 

Inscrições realizadas de 01/10/2017 a 05/10/2017 – R$ 20,00 (vinte reais) 

Inscrições realizadas de até 10/10/2017 – R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 

Inscrições realizadas depois do dia 10/10/2017 – R$ 30,00 (trinta reais) 

 

 

 

COMO SE INSCREVER 

Utilizar o formulário da página do evento I Jornada e I Colóquio em 

seguida efetuar o pagamento da inscrição na sede da Intesol conforme 

escolha de data para confirmação de inscrição. OBS: a inscrição nas 

oficinas somente será validada com o pagamento da taxa de inscrição e a 

participação para certificação. Para participar dos demais eventos da 

jornada fazer inscrição em link próprio. A Inscrição para a I Jornada e I 

Colóquio é GRATUITA! 

Atenção! Não se esqueça de validar sua inscrição realizando o pagamento da 

taxa na secretaria da INTESOL! 

 

 



  

 

OFICINA 

Criação de Abelhas Nativas (meliponineos) 

19/10/2017 

08h00 às 13h00 

 
 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

 

A vida das Abelhas; principais espécies; armazenamento do mel e pólen; 

construção de ninho; o comportamento da rainha e operárias; a produção 

do mel e a viabilidade econômica. 

PÚBLICO PRIORITÁRIO Discentes, docentes e técnicos da Unilab 

 

NÚMERO DE VAGAS 15 VAGAS 

 

CARGA HORÁRIA 06 HORAS/AULAS 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO Comunidade Jesuítas – Paulo do Mel - Baturité 

Transporte saindo da Unilab – Campus da Liberdade  

TAXA DE INSCRIÇÃO 

R$ 40,00 

Inscrições validadas até o dia 

30/09/2017 a taxa de  

R$ 25,00 

 

(Inclui Kit de participação – Bolsa, crachá, caneta, pasta, bloco de notas, camisa e certificado) 

 

Inscrições realizadas até 30/09/2017 -  R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 

Inscrições realizadas de 01/10/2017 a 05/10/2017 – R$ 30,00 (trinta reais) 

Inscrições realizadas de até 10/10/2017 – R$ 35,00 (trinta e cinco reais) 

Inscrições realizadas depois do dia 10/10/2017 – R$ 40,00 (quarenta reais) 

 

 

 

COMO SE INSCREVER 

Utilizar o formulário da página do evento I Jornada e I Colóquio em 

seguida efetuar o pagamento da inscrição na sede da Intesol conforme 

escolha de data para confirmação de inscrição. OBS: a inscrição nas 

oficinas somente será validada com o pagamento da taxa de inscrição e a 

participação para certificação. Para participar dos demais eventos da 

jornada fazer inscrição em link próprio. A Inscrição para a I Jornada e I 

Colóquio é GRATUITA! 

Atenção! Não se esqueça de validar sua inscrição realizando o pagamento da 

taxa na secretaria da INTESOL! 

 

 



  

 

OFICINA 

Construção de biodigestores 

19 a 21/10/2017 

08h00 às 17h00 

 
 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

 

Biodigestores: concepção, custos orçamentários; contribuição ao 

desenvolvimento sustentável; benefício social e comunitário; conversão 

de dejetos animais; tratamento de resíduos orgânicos e agrícolas; análise 

de viabilidade; construção de biodigestores. 

PÚBLICO PRIORITÁRIO Discentes, docentes e técnicos da Unilab 

 

NÚMERO DE VAGAS 12 VAGAS 

 

CARGA HORÁRIA 20 HORAS/AULAS 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO Comunidade Seis Carnaúba – Ocara  

(Transporte saindo da Unilab – campus da Liberdade) 

TAXA DE INSCRIÇÃO 

R$ 50,00 

Inscrições validadas até o dia 

30/09/2017 a taxa de  

R$ 35,00 

 

(Inclui Kit de participação – Bolsa, crachá, caneta, pasta, bloco de notas, camisa e certificado) 

 

Inscrições realizadas até 30/09/2017 -  R$ 35,00 (trinta e cinco reais) 

Inscrições realizadas de 01/10/2017 a 05/10/2017 – R$ 40,00 (quarenta reais) 

Inscrições realizadas de até 10/10/2017 – R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) 

Inscrições realizadas depois do dia 10/10/2017 – R$ 50,00 (cinquenta reais) 

 

 

 

COMO SE INSCREVER 

 Utilizar o formulário da página do evento I Jornada e I Colóquio em 

seguida efetuar o pagamento da inscrição na sede da Intesol conforme 

escolha de data para confirmação de inscrição. OBS: a inscrição nas 

oficinas somente será validada com o pagamento da taxa de inscrição e a 

participação para certificação. Para participar dos demais eventos da 

jornada fazer inscrição em link próprio. A Inscrição para a I Jornada e I 

Colóquio é GRATUITA! 

Atenção! Não se esqueça de validar sua inscrição realizando o pagamento da 

taxa na secretaria da INTESOL! 

 

 



  

 

 

 

LISTA DE MEDIADORES E RESPONSÁVEIS PELAS OFICINAS 

TÍTULO DA OFICINA Produção de artesanato com aproveitamento de 

resíduos de madeira 

MEDIADOR (A) LOCAL José Itamar Silveira Duarte (85 999589984) 

PROFESSOR (A) Pedro Rosas Magrini 

RELATOR (A) Francisco Evandro Lemos dos Santos  

 

TÍTULO DA OFICINA Produção de Pífanos com materiais Alternativos 

MEDIADOR (A) LOCAL Francisco Edson da Silva (85 991845108 -

981931025 zap) 

PROFESSOR (A) Jo a Mi  

RELATOR (A) Miriele Soares Oliveira    

 

TÍTULO DA OFICINA Segurança Nutricional e Alimentar: Elaboração 

de pratos da culinária dos países da CPLP 

MEDIADOR (A) LOCAL Francisco Carlos Ferreira Gomes e Nicolas Souza 

PROFESSOR (A) Artemisa Odila Cande Monteiro 

RELATOR (A) Mayna de Sousa José da Costa  

 

TÍTULO DA OFICINA Reiki para Iniciantes 

MEDIADOR (A) LOCAL Silvia Varela (85 986082217) 

PROFESSOR (A) Jacqueline Silva 

RELATOR (A) Arete Mendes  

 

TÍTULO DA OFICINA Artesanato em Argila 

MEDIADOR (A) LOCAL Maria Marta Pinto  (85 986270399) 

PROFESSOR (A) Joceny de Deus Pinheiro 

RELATOR (A) Inácio João Cardoso  

 

 

 



  

 

 

 

 

TÍTULO DA OFICINA Cultivo de Plantas Ornamentais 

MEDIADOR (A) LOCAL Francisco Daniel Oliveira da Assunção 

(85986516813) 

PROFESSOR (A) Fernanda Schneider 

RELATOR (A) Lamine Sanó 

 

TÍTULO DA OFICINA Extração da Resina do cajueiro e suas utilidades 

na alimentação 

MEDIADORES (AS) 

LOCAL 

Rodrigo Martins Rabelo e Joseana Bezerra de 

Sousa (85 985462805) 

PROFESSOR (A) Luis Gustavo Chaves da Silva 

RELATOR (A) Francisco Rafael de Oliveira  

 

TÍTULO DA OFICINA Acompanhamento e Rastreio na Agricultura 

Familiar 

MEDIADOR (A) LOCAL Francisco de Franco Freitas e Paulo Nivardo 

Pereira (85 999557873) 

PROFESSOR (A) Francisco Nildo da Silva 

RELATOR (A) Maria Lidiane Gonçalves da silva  

 

TÍTULO DA OFICINA Produção de Pratos à base da banana e 

produção de cajuína artesanal 

MEDIADOR (A) LOCAL Dilce Helena Vasconcelos Pinto (85 992689226) 

PROFESSOR (A) Jaqueline Sgarbi  

RELATOR (A) Djbril Ca  

 

 

 

 

 



  

 

 

TÍTULO DA OFICINA Cooperativismo na Agricultura Familiar 

MEDIADOR (A) LOCAL Airton Aloisio Kern 

PROFESSOR (A) Andrea Yumi Sugishita Kanikadan 

RELATOR (A) Buia Alves l. Baldé 

 

TÍTULO DA OFICINA Criação de Abelhas Nativas: Meliponineos 

MEDIADOR (A) LOCAL  Paulo Cesar de Aquino (Paulo do Mel – 85 

991168595 

PROFESSOR (A) Maria Gorete Flores Sales 

RELATOR (A) Antônio Patrick M. de Brito  

 

TÍTULO DA OFICINA Construção de biodigestores 

MEDIADOR (A) LOCAL Instituto de Desenvolvimento Familiar (IDF) 

PROFESSOR (A) Geocleber Gomes de Sousa 

RELATOR (A) Renata Lima Oliveira /Nixon Antônio Guerra  

 

 ATIVIDADES ESTRATÉGICAS E SUAS PROGRAMAÇÕES 

1. Feira agroecológica – 18/10/2017 

PROGRAMAÇÃO 
08h00: abertura da feira 
Convidados: Gabinete da reitoria; IDR; Intesol; representante 
da RACAF e Representante do CODETEMB. 
 
09h00 – 10h00: Palestra: Segurança Alimentar, produção, 
elaboração e consumo de alimentos e sua relação com o 
desenvolvimento - Auditório Administrativo 
Convidados: Profa. Dra. Jaqueline Sgarbi (IDR); Prof. Ribamar 
Furtado (UFC) e Sr. José Carlos Ferreira Gomes – convidado. 
10h00 – 12h00: atividade de orientação realizadas pelos 

alunos das disciplinas de agroecologia e ecologia 

08h00 – 12h00 – Exposição de produtos, apresentações 

culturais e pesquisa de satisfação. 

 

 



  

 

2. Grife Algodão na Flor em Alusão à Plenária Territorial de entrega 

dos PTDRS e lançamento de livros – 19/10/2017 

PROGRAMAÇÃO 
08h00: Acolhida de convidados com café da 

manhã 
Convidados mesa de abertura: Gabinete da 
reitoria; IDR; representante do governo do estado 
do Ceará; representante da SDA; representante 
dos prefeitos e Representante do CODETEMB. 
 
09h00 – 9h30: Atividade Cultural: desfile da Grife 
Algodão na Flor como tecnologia social que vem 
buscando contribuir com o desenvolvimento do 
território maciço de Baturité. 
Convidados: Grupo Uniculturas: Projeto da 
performance afrodescendente; Intesol: eixo 
microfinanças. 
 
09h30 – 12h00: Plenária Territorial de Entrega dos 

Planos Municipais de Desenvolvimento 

Sustentável e lançamento do livro: 

Desenvolvimento Territorial em Foco. 

Convidados: Prefeitos e secretários do maciço de 

Baturité; Colegiado de Desenvolvimento Territorial 

e Suas Instâncias; Profa. Elza Braga (UFC) e outras 

celebridades. 

12h30 – Encerramento com almoço  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Mostra Cultural (18 a 20/10/2017) 

PROGRAMAÇÃO 
 18/10 
17h00: Abertura da Mostra cultural  
Convidados: representante PROEX; representante 

da Intesol -Liberdade 
 
18h00 – 22h00: Apresentações culturais – 

Liberdade/espaço de 
convivência 

19/10 
18h00 – 22h00: Apresentações culturais – 

Liberdade – espaço de 
convivência 

 
20/10 
09h00 – 17h00: Mostra cultural no colóquio e 

tenda de saberes – Palmares 
19h00 – 22h00 – Apresentações culturais – Praça 

de Redenção 

 

 

 

4. Rodas Gastronômicas (18 a 20/10/2017) 

PROGRAMAÇÃO 
18/10 
17h00: Abertura da Roda de Gastronomia  
Convidados: representante PROEX; representante da 
Intesol; representante do Projeto Vozes de África - 
Liberdade 
 
18h00 – 22h00: Degustação de pratos típicos dos países 
parceiros da Unilab; interpretação da cultura dos países 
parceiros tendo como referência a culinária - Liberdade 
19/10 
18h00 – 22h00: Degustação de pratos típicos dos países 
parceiros da Unilab; interpretação da cultura dos países 
parceiros tendo como referência a culinária - Liberdade 
 
20/10 
14h00 – 17h00: participação no evento Tenda dos 
Saberes – Palmares 
19h00 – 22h00 – Exposição da Cultura através da 

culinária dos países parceiros – Praça 
de Redenção 

 

 

 



  

5. Rodas de Comercialização (18 a 20/10/2017) 

PROGRAMAÇÃO 
18/10  
16h00 – 21h00: Abertura das rodas de comercialização 

- Liberdade 
 
19/10 - 
9h00 – 13h00: venda de produtos artesanais – Auroras 
17h00 – 21h00 – Venda de produtos artesanais - 

Liberdade 
20/10  
8h00 – 17h00: Participação especial no evento tenda 
dos saberes – Palmares 
18h00 – 22h00: Praça de redenção 
Convidados: Banco SOL 

 

 

6. Oficinas 

PROGRAMAÇÃO 
 
 

 

Data Carga 

horária 

Nº de vagas 

01. Produção de artesanato com aproveitamento 
de resíduos de madeira; 

19/10 06h 10 

02. Produção de pífanos com materiais 
alternativos; 

19/10 06h 10 

03. Segurança Nutricional e Alimentar: Elaboração 
de Pratos da Culinária dos países da CPLP; 

 

19 e 20/10 16h 20 

04. Reiki para Iniciantes; 19/10 08h 20 

05. Artesanato em Argila; 19/10 06 10 

06. Cultivo de plantas ornamentais; 19/10 06h 10 

07. Extração da resina do cajueiro e suas 
utilidades na alimentação; 

 

19/10 06h 10 

08. Acompanhamento e rastreio na agricultura 
familiar;  

19/10 06h 15 

09. Produção de pratos com a cultura da banana e 
elaboração artesanal de cajuína; 

 

19/10 06h 10 

10. Cooperativismo na Agricultura familiar; 19/10 06h 15 

11. Criação de Abelhas Nativas: meliponídeos 19/10 06h 15 

12. Construção de biodigestores. 19 a 21/10 20h 12 

Maiores detalhes entrar no site e ver pelo link do evento 


