
 
 

 

C O N V I T E 

 

A Articulação Semiárido de Alagoas-ASA/Alagoas realizará o 7º Encontro Estadual 

da Rede Sementes da Resistência, com o tema: Do chão do Semiárido brota a 

Semente da Resistência! No momento em que celebra a biodiversidade semeada 

e colhida através dos agricultores e agricultoras, guardiões e guardiãs de sementes 

do Semiárido e da Zona da Mata alagoana! 

Nos últimos 17 anos a ASA Alagoas vem mobilizando comunidades no Semiárido e 

articulando políticas públicas que convergem para sustentabilidade da agricultura 

familiar, que respeitem e reconheçam a importância da região para a manutenção 

da biodiversidade e multiplicação dos saberes e sabores populares, em especial, 

das Sementes da Resistência.  

Com o propósito de continuar colaborando para construção dessas politicas 

públicas e colocar em prática as existentes, temos a honra de convidar esta 

importante instituição para fazer-se presente ao nosso encontro e somar esforços 

para a consolidação das sementes da resistência na agricultura familiar alagoana. 

O encontro será realizado nos dias 05 e 06 de Abril de 2017, no Campus A. C. 

Simões/UFAL Maceió, Alagoas.  

Segue programação geral das atividades: 

Dia 05: Manhã e tarde: 

Lançamento do Aditivo do Programa Sementes do Semiárido - ASA 

Mesas de debate e Rodas de Conversa com o Tema: Os impactos da estiagem 
para a preservação e as estratégias de salvaguarda das Sementes Crioulas - ASA, 
ICS/UFAL, LAPIS/UFAL, IFAL, SEAGRI, EMATER, e EMBRAPA.  



 
 

 

 Noite 

Jantar e Noite Cultural 
Lançamento da Cartilha Sistemas de Irrigação Simplificados e Manejo da Água 
(SISMA) 
Apresentação musical com Neudo Oliveira 
Exposição de fotográfica e de sementes 

Dia 06 

Manhã 

Roda de Conversa com a Rede Alagoana de Agroecologia  

Grupos de Trabalhos Temáticos 

1: Sementes  

Debruçar sobre a proposta de produção de sementes. 
Regulamentação da Lei 6.903. 
Transgênicos 
2: Saberes Populares e Acadêmicos 
Possibilitar a integração do meio acadêmico, Ensino, Pesquisa e Extensão, de 
forma interdisciplinar, junto a Rede de Sementes da Resistência. 
Discutir estratégias de pesquisas e fortalecimentos das sementes crioulas 
3: ATER  

Debater sobre o modelo de ater necessário para a produção, multiplicação de 
sementes e a estratégia a ser adotada. 
4: Tecnologias Sociais  
Dialogar sobre as tecnologias de produção de alimentos e quais estratégias de uso 
diante das estiagens prolongadas. 
 

Atenciosamente 

 

Coordenação Estadual da ASA Alagoas 


