CPRA - Centro Paranaense de Referência em Agroecologia

Curso l Agricultura Orgânica l Inscrições abertas
Cursos & Eventos
Postado em: 06/02/2020

O Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA) promove, em parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-PR), o curso Agricultura Orgânica. O objetivo é conhecer
sobre a agroecologia, implantar a cultura agroecológica na propriedade rural de forma sustentável e
lucrativa. As aulas acontecerão nos dias 12, 19 e 26 de março, na sede do CPRA, das 8h às 17h.

Curso l Agricultura Orgânica
O Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA) promove, em parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-PR), o curso Agricultura Orgânica. O objetivo é conhecer
sobre a agroecologia, implantar a cultura agroecológica na propriedade rural de forma sustentável e
lucrativa. As aulas acontecerão nos dias 12, 19 e 26 de março, na sede do CPRA, das 8h às 17h.
Público Alvo: Trabalhador e Produtor Rural.
Conteúdo Programático:
Os segredos da agricultura agroecológica;
A agricultura
convencional X agricultura agroecológica;
Definições e princípios da agricultura agroecológica;
Práticas necessárias na produção agroecológica;
Produção e consumo de alimentos
agroecológicos; Organização da produção e dos produtores agroecológicos;
Estratégia de
conversão do sistema convencional para o agroecológico;
Adubação agroecológica;
Adubação mineral na agricultura agroecológica;
Métodos caseiros de controle de pragas e de
doenças;
Preparados fundamentais - estimulação alelopática;
Plantas indicadoras.

Datas: 12, 19 e 26 de Março.
Horário: 8h às 17h
Custo: Gratuito
Idade mínima: 18 anos
Escolaridade: ser alfabetizado
Conteúdo pragmático: acesse
Inscrições: Abertas
Local: Sede do CPRA - Estrada da Graciosa, 6960, CEP 83327-055, Pinhais (PR)
Acesso: Confira a localização do CPRA em nosso mapa interativo
Telefone: (41) 3544-8100
Alimentação: Haverá intervalo de uma hora para almoço. O CPRA também fornece, sem
custo, um pequeno lanche duas vezes ao dia, às 10h e às 15h. Há um restaurante nas imediações
do CPRA, a uma distância de 10 minutos de caminhada; e diversas opções no município de Pinhais
ou Quatro Barras, a cerca de 10 minutos de carro. O aluno também pode trazer sua própria refeição
e utilizar o refeitório do CPRA.
Importante: Ficarão impedidos de participar de novos cursos e eventos pelo prazo de 180 dias
aqueles que, confirmada a inscrição, deixarem de comparecer sem comunicação prévia de 2 dias
http://www.cpra.pr.gov.br
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úteis anteriores ao início do curso (exclusivamente por e-mail).
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