
 
 
 

EMENTA 
6º Curso Internacional de Convivência com o Semiárido 

 

OBJETIVO 

O curso tem como objetivo apresentar diferentes perspectivas e formas de atuação social no              

Semiárido, para gerar uma reflexão sobre as possibilidades de convivência sustentável com            

as características sociais, ambientais e econômicas da região. Pretende-se debater questões           

locais e regionais, a partir dos desafios e das oportunidades, que constantemente geram             

movimento e ampliam as possibilidades de novos projetos e novas formas de convivência.             

Este ano, o curso dará ênfase ao fortalecimento das organizações do terceiro setor, que              

além de estarem representadas nos temas e nas mesas de debate, receberão uma             

capacitação em ferramentas de gestão e elaboração de projetos para captação de recursos. 

 

CARGA HORÁRIA: 76 horas.  

 

PARTICIPANTES: 30 alunos(as). 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

▪ Atuação em organizações do terceiro setor no Semiárido; 

▪ Potencial de difusão dos conhecimentos adquiridos; 

▪ Vinculação institucional; 

▪ Formação compatível com a temática; 

▪ Interesse demonstrado e justificativa da importância do curso para suas atividades; 

 
 
 



 
 
 

▪ Total disponibilidade para participar das atividades do curso e comprometimento          

em elaborar e entregar as atividades propostas. 

 

CERTIFICAÇÃO:  

O certificado de participação, em nome do Comitê Gestor do Centro Xingó, será emitido, em               

parceria, pelo IABS e pelo representante do Comitê Acadêmico/Científico. 

 

ESTRUTURA 

O curso será composto por três módulos com conteúdo teórico e prático, na modalidade              

EaD (Ensino à Distância), além de um módulo presencial. Cada módulo contará com             

facilitadores/instrutores.  

  

PERÍODO  

01 a 18/12/2020 (modalidade EaD) e 31/05 a 04/06/2021 (presencial) 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Módulo I – O Semiárido em movimento: outros futuros possíveis (Seminário Internacional -             

parte integrante do curso – modalidade EaD)  

01 a 04 de dezembro de 2020 

Discussões teórico-conceituais sobre a temática do Semiárido, palestras com representantes          

regionais, nacionais e internacionais, envolvendo especialistas acadêmicos e representação         

comunitária, para potencializar o debate em torno da abordagem do papel das organizações             

do terceiro setor e demais conceitos e ideias que faz do Semiárido um território que se                

movimenta ao otimizar a cocriação do conhecimento em rede. 

Mesas de Debate: 

● Efeitos da pandemia no desenvolvimento socioambiental do Semiárido; 

 
 
 



 
 
 

● Oportunidades e desafios na governança dos recursos hídricos no Semiárido; 

● Diversidade e mudança social: gênero, etnia e juventude no Semiárido; 

● Tecnologias Sociais de apoio à economia local; 

● Inovações socioprodutivas para o Semiárido; 

● Rede de Centros Internacionais de Inovação e Conservação. 

 

Módulo II – Empoderamento de lideranças e organizações socioprodutivas do Semiárido:           

outros futuros possíveis (EaD – 2 semanas)  

Discussões teórico-conceituais sobre o tema do módulo e a capacitação em ferramentas de             

gestão: métodos, planejamento, diagnóstico, diálogo, ferramentas jurídicas, administrativas        

e financeiras. A ideia é incentivar a construção coletiva e cooperativa, dinamizando a             

participação dos indivíduos nos processos de iniciativas das organizações socioprodutivas,          

no contexto da realidade do Semiárido. 

07 a 11 de dezembro de 2020  

Temas 

● O indivíduo e as organizações: a importância da coletividade para a sustentabilidade; 

● Lideranças Socioambientais para o Semiárido e Conservação da Caatinga; 

● Elaboração e Gestão de Projetos; 

● Ferramentas de gestão: métodos, planejamento, diagnóstico, diálogo, ferramentas        

jurídicas, administrativas e financeiras; 

14 a 18 de dezembro de 2020 

Temas 

● Fortalecimento Organizacional; 

● Elaboração e captação de projetos; diagnóstico e avaliação, organização jurídica e           

administrativa 

● Seminário Integrador / Avaliação  

 
 
 



 
 
 

 

Módulo III - Aprendizagem por projeto/problema - presencial (1 semana) 

31 de maio a 04 de junho de 2021 

Elaboração da proposta do Projeto para a captação de recursos.  

Nos módulos estão previstas as seguintes atividades:  

✔ Sessões de debate; 

✔ Trabalhos em grupo; 

✔ Seminário integrador presencial; 

✔ Avaliação do módulo e monitoria.  

Aprendizagem por projeto/problema 

● Preparação do Plano de Trabalho para os projetos; 

● Conceito principal dos projetos: cooperação. 

 

 
 
 


