SEAGRO
II Semana de Agronomia da FAI

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
E O PROCESSO DA DESERTIFICAÇÃO

De 08 a 10 de novembro

Sobre a Seagro
Com o objetivo de difundir a troca de experiências e
conhecimentos técnicos entre proﬁssionais, pesquisadores e
acadêmicos da Engenharia Agronômica do Território de Irecê, a
Segunda Semana de Agronomia da Faculdade Irecê (FAI) se caracteriza
por diversas atividades que contribuem para o Desenvolvimento
tecnológico e acadêmico da área na região.
Contando com uma programação completa de palestras e
debates, o Evento será realizado ao longo três dias no mês de novembro
de 2018 na sede da FAI e discutirá temas importantes para proﬁssionais
e pesquisadores da área. A ideia é que se realize um seminário que
permita a discussão acerca da necessidade de se fomentar esforços de
articulação entre ensino, pesquisa e extensão, na perspectiva de uma
discussão ética e acadêmica-cientíﬁca que articule organicamente
competência cientíﬁca, técnica e política perante os problemas e
desaﬁos enfrentados pelos proﬁssionais e pesquisadores.
Trata-se, assim, de um evento interdisciplinar, no qual a
integração entre diferentes campos do conhecimento, ajudará a formar
sujeitos comprometidos com as investigações e as indagações acerca
dos rumos da Agronomia na sociedade contemporânea e a difusão do
conhecimento produzido no interior das Instituições de Ensino Superior.
Desta forma, a realização da segunda Semana de Agronomia da
FAI se torna uma excelente oportunidade para estimular a expansão e o
aprofundamento do conhecimento da Engenharia Agronômica e suas
muitas áreas aﬁns.
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Programação

08 de novembro (18:00 hs) Abertura
08 de novembro (19:00 hs) Primeira palestra – Desertiﬁcação:
Uma ameaça real à agricultura e a
sustentabilidade do Sertão Baiano.
Pablo Rugero Magalhães Dourado
- Doutorando da UFRPE.
Moderador Profº André Nunes
Loula
8 de novembro de 2018 (20:30 hs)
- Segunda palestra – A Importância
da Erva Sal Atriplex nummulária) na
recuperação de áreas desertiﬁcada
e sua utilização na alimentação de
ovinos e caprinos. Cintia Maria
Teixeira Lins Doutoranda da
UFRPE - Moderador Profº André
Nunes Loula.
09 de novembro de 2018 (19:00
hs as 22 hs com mesa de debate)

- Terceira palestra seguida de
debate sobre “Produção e
Comercialização de Produtos
Agroecológico no Brasil – será
proferida pelo Professor Dr. Jairton
Fraga Araújo – UNEB Juazeiro –
BA. Moderador da mesa de debate
– Profº Drº Medson Janer da Silva
Dias 8,9 e 10 de novembro de
2018 – Exposição de máquinas e
implementos agrícolas no pátio
interno da FAI
10 de novembro de 2018 das 8:00
as 12:00 hs – Quarta Palestra Profº MSc. Magno de Carvalho
Filho – Fitopatologista – Gerente de
Pesquisa e Desenvolvimento da
JCO – Indústria de Comércio de
Fertilizante. Moderador Profº Drº
Fitopatologista Litervaldo Pereira
Machado
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