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Notícias
Postado em: 19/12/2019

O Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA) em conjunto com o Instituto
Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e a Associação para o
Desenvolvimento da Agroecologia (AOPA) abrem as pré-inscrições para a 1 ª edição do curso de
“Plantas Medicinais na Agroecologia”. O curso tem duração de 8 meses com duas aulas mensais,
totalizando 128 horas presenciais. Elas acontecerão na terceira semana do mês, nas terças e
quartas-feiras (salvo exceções esporádicas.)

O Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA) em conjunto com o Instituto
Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e a Associação para o
Desenvolvimento da Agroecologia (AOPA) abrem as pré-inscrições para a 1 ª edição do curso de
"Plantas Medicinais na Agroecologia". O curso tem duração de 8 meses com duas aulas mensais,
totalizando 128 horas presenciais. Elas acontecerão na terceira semana do mês, nas terças e
quartas-feiras (salvo exceções esporádicas.)
As pré-inscrições não garantem a seleção definitiva, uma vez que as vagas serão preenchidas
conforme os seguintes critérios: 50% de agricultores (as), 40% de técnicos e 10% de
estudantes/outros. Caso as porcentagens reservadas não sejam preenchidas para cada categoria,
haverá um remanejamento conforme a lista de pré-inscrição.
Também serão disponibilizadas duas Bolsas de Estudo, selecionadas pela equipe da Coordenação
do curso, seguindo os critérios:
Agricultor familiar (Com DAP) Dificuldades financeiras para pagar os módulos
Aval de um
grupo de agricultores
Sobre o curso
O Curso de "Plantas Medicinais na Agroecologia" é um curso de introdução ao conhecimento sobre
a identificação, cultivo e uso de Plantas Medicinais. Com estes conhecimentos, o(a) participante
poderá aplicar, de maneira segura, em plantas, animais e agroecossistemas. Durante o curso, será
disponibilizado pelos professores todo o material de apoio técnico para estudo e aprofundamento.
Este curso não tem caráter lucrativo, sendo o valor arrecadado investido na contratação dos
palestrantes e na compra dos materiais a serem distribuídos. Para manter a viabilidade financeira do
curso, no primeiro módulo, juntamente com a primeira parcela, será cobrado o valor do último
módulo (oitavo módulo). Portanto, no primeiro dia do curso será cobrado o valor correspondente de
dois módulos. Se houver desistência durante o curso não será devolvido este valor. Caso algum
participante tenha a necessidade de faltar em algum módulo, o pagamento deverá ser realizado
normalmente.

Data: Início 17 e 18 de março de 2020.
Aulas: duas aulas mensais, na terceira semana do mês, nas terças e quartas-feiras (salvo
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exceções esporádicas.
Horário: 8h às 17h
Custo:
R$ 50, 00 por módulo - para agricultores(as) com DAP R$ 50, 00 por módulo - para estudantes R$
80,00 por módulo - para técnicos, agricultores(as) sem DAP e outras categorias.
Pré-Requisito: Nenhum.
Idade mínima: 18 anos
Escolaridade: ser alfabetizado
Local: Sede do CPRA - Estrada da Graciosa, 6960, CEP 83327-055, Pinhais (PR)
Acesso: Confira a localização do CPRA em nosso mapa interativo.
Alimentação: As refeições serão por conta dos alunos.
Hospedagem: O CPRA dispõe de uma casa de hóspedes com capacidade de alojar até 6 (seis)
participantes, sem custos. Os interessados devem solicitar com antecedência e trazer toalha, roupa
de cama, cobertor, travesseiro e material de higiene.
Mais informações: Evandro (mrichter@cpra.pr.gov.br), WhatsApp 41 98866 1984(41) e (41)
3544-8100.
Programação: Em breve, no site do CPRA.
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