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Descrição geral 
 
Como parte da diversidade de formas de participação, intercâmbio e reflexão conjunta 
durante o IX Congresso Latino-Americano de Agroecologia, serão realizadas oficinas 
participativas que têm o objetivo de gerar espaços de discussão e formação coletiva com 
os participantes do Congresso. 
A metodologia das oficinas participativas, desenvolvida pela experiência da Educação 
Popular na América Latina, implica que sejam planejadas atividades que facilitem a 
participação ativa dos congressistas da oficina, em três momentos consecutivos. No 
primeiro momento, são propostas atividades que permitem compartilhar o conhecimento 
que os participantes trazem sobre o tema da oficina, isso se chama prática. Em um 
segundo momento, procura-se fornecer novas informações e atividades de 
aprofundamento do assunto, que podem incluir a apresentação de palestrantes, o que 
se denomina teoria. E no último momento da oficina, a prática será devolvida, propondo 
atividades que permitam definir como as informações compartilhadas na oficina 
contribuirão para o aprimoramento do trabalho de agroecologia e dos participantes. 
 
As oficinas participativas são espaços autogeridos e geridos em sua metodologia e 
conteúdo pelos proponentes. Os temas a serem abordados nas oficinas devem ser 
coerentes com os eixos temáticos do IX Congresso Latino-Americano de Agroecologia. 
 

 
Elementos de uma oficina (workshop) participativa/o 
 
A candidatura deve incluir: 
 
• Título do tópico a desenvolver; 
• Justificativa de sua importância e relação com algum eixo temático do IX Congresso; 
• Objetivo a ser alcançado com o desenvolvimento da oficina. 
• Público-alvo da oficina: acadêmicos, técnicos, agricultores, indígenas, etc.; 
• Número de participantes esperados; 
• Nomes e instituição ou organização dos organizadores; 
  



• Programa da oficina, indicando: (i) a metodologia ou atividades a serem desenvolvidas 
em cada um dos três momentos da oficina (prática-teoria-prática) e (ii) facilitadores. A 
duração máxima das oficinas é de 2 horas; 
• Produtos ou resultados esperados do workshop; 
• Na organização do workshop, solicitamos que seja considerada a paridade de gênero 
entre os organizadores, facilitadores e palestrantes; 
• Recomenda-se também estimular a participação de palestrantes com diferentes 
identidades culturais para incluir, na medida do possível, representantes de povos 
indígenas e comunidades camponesas e afrodescendentes; 
• Incentiva-se a incluir na realização do workshop a integração de atividades artísticas ou 
culturais. 
• Os organizadores do workshop participativo deverão apresentar à Comissão 
Organizadora Local do IX Congresso, um breve resumo dos principais conteúdos, 
reflexões e conclusões alcançadas durante o workshop. 
 
 
Processo de revisão e seleção: 
 
- A seleção das oficinas participantes será realizada por meio de uma "Subcomissão de 
Oficinas" a cargo da Comissão Organizadora Local do IX Congresso, que avaliará as 
inscrições e organizará o programa das oficinas. 
- A seleção das oficinas terá como critérios: (i) coerência entre o tema a ser abordado, os 
objetivos propostos e o programa; (ii) aplicação dos elementos de inclusão; e (iii) 
complementação em relação a outras propostas para evitar muitas repetições no 
programa geral das oficinas. 
 
A proposta do workshop participativo deve ser enviada ao IX Congresso, entrando na 
seção Chamada de Trabalhos e Contribuições, e preenchendo o formulário que está 
disponível. Para mais informações ou dúvidas pelo e-mail: 
ixcongresoagroecologia@gmail.com ou WhatsApp (506) 25112168. 
 
Inscrição e pagamento: 
 
Os organizadores, facilitadores e palestrantes das oficinas também pagam a taxa de 
inscrição correspondente. 
As pessoas que desejam participar das oficinas devem ter pago sua inscrição no IX 
Congresso. 
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