GUARDIÕES DA SOCIOBIODIVERSIDADE: SEMENTES CRIOULAS, FRUTAS
NATIVAS E AGROFLORESTAS
VII Seminário Agrobiodiversidade e Segurança Alimentar
II Feira de Sementes Crioulas na Alimentação
IV Seminário de Frutas Nativas do RS
III Seminário das Agroflorestas do RS
IV Encontro Região Sul de Etnobiologia e Etnoecologia
CONVOCATÓRIA
A Comissão organizadora, formada pela Embrapa Clima Temperado, no âmbito dos
projetos, Rede socio-técnica de guardiões de sementes crioulas para ampliação da
agrobiodiversidade, segurança e soberania alimentar (Embrapa Clima Temperado,
UFPel, IF Sul CAVG, IF Sul Pelotas, CNPq/MCTI); RestauraSUL: Transferência de
tecnologia para o manejo sustentável e restauração da vegetação nativa no
Território Zona Sul do Rio Grande do Sul (Embrapa Clima Temperado), Nexo
Pampa: Valorização, Manejo e Restauração da Vegetação Nativa como Estratégia
para as Seguranças Alimentar, Hídrica e Energética (Embrapa Clima Temperado,
CNPq/MCTIC), Rede RestauraAÇÃO - manejo e restauração da vegetação nativa
no noroeste do Rio Grande do Sul ( Embrapa Clima Temperado, Enel, Fapeg,
Arede, Cooperfamiliar e Unijuí), pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
no âmbito dos projetos PANexus: Governança da sociobiodiversidade para
segurança hídrica, energética e alimentar na Mata Atlântica Sul (ASSSAN
CR/PGDR/UFRGS, CNPq/MCTIC) e Grupo Viveiros Comunitários e pela
Universidade Federal de Pelotas, vem por meio desta, convidar a todas e todos a
participarem do evento GUARDIÕES DA SOCIOBIODIVERSIDADE: SEMENTES
CRIOULAS, AGROFLORESTAS E FRUTAS NATIVAS. O evento apresenta como
objetivo principal o fortalecimento da agrobiodiversidade nos sistemas locais e traz
como ponto de convergência a temática de “guardiões da sociobiodiversidade”, com
a articulação de diversas frentes que têm atuado no contexto da conservação das
sementes crioulas, das agroflorestas e da agrobiodiversidade.
O evento será realizado na Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (FAEM) da
Universidade Federal de Pelotas (UFPel), localizada no Município de Capão do
Leão, Rio Grande do Sul, no período de 26 a 28 de novembro de 2019.
No decorrer do evento ocorrerá o VII Seminário Agrobiodiversidade e Segurança
Alimentar e a II Feira de Sementes Crioulas na Alimentação. Prezando-se pela
valorização social através do uso da biodiversidade nativa também ocorrerá o IV
Seminário de Frutas Nativas do RS e o III Seminário das Agroflorestas do RS,
abordando a confluência na construção de agroecossistemas sustentáveis.
Enriquecendo, ainda mais, esse grandioso evento acontecerá o IV Encontro
Região Sul de Etnobiologia e Etnoecologia buscando a valorização do

conhecimento popular e científico acerca das relações sociais das comunidades
locais com seu ambiente natural.
As inscrições são gratuitas e, além de vivenciar e compartilhar de valiosos
momentos em todos esses eventos, os e as participantes receberão certificados de
participação.
No evento, poderão ser apresentados trabalhos na forma de resumos expandidos,
com até 5 páginas, em duas modalidades: 1) Resumo expandido; 2) Relato de
experiência. Os trabalhos devem ser submetidos de acordo com os modelos que
seguem:
Modelo de relato de experiência
Modelo de resumo expandido
Prazo para submissão de trabalhos: 01/10/2019
Para submissão de trabalho clique aqui: submeter trabalho.
Para submissão é necessário possuir conta estar logado em conta do gmail.
A apresentação dos trabalhos deverá ser na forma oral no dia 27 de novembro, a
partir das 9h, no local do evento.
Serão aceitos resumos expandidos e relatos de experiência que possuam interface
com as seguintes temáticas:
1) Sociobiodiversidade, agrobiodiversidade e agroflorestas.
2) Sementes crioulas e frutas nativas.
3) Soberania e segurança alimentar e nutricional.
4) Redes, governança e políticas públicas.
A comissão organizadora aguarda a todas e todos com muita alegria!

