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1 | SOBRE O CENTRO XINGÓ
Localizado no município de Piranhas, em Alagoas, o Centro Xingó de Convivência com o 
Semiárido é um espaço de desenvolvimento de métodos e estratégias de convivência com o 
semiárido, contemplando ações de experimentação, pesquisa, extensão, capacitação e difusão 
tecnológica. Tendo como referência a sustentabilidade ambiental, o Centro tem o objetivo de 
contribuir para melhorar as condições de vida e a renda das populações rurais localizadas na 
área de influência do Semiárido.

Fruto do esforço institucional envolvendo diversos atores nacionais e internacionais, o 
Centro Xingó tem a gestão compartilhada entre a Secretaria de Estado da Agricultura, 
Pesca e Aquicultura de Alagoas (SEAGRI/AL) e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e 
Sustentabilidade (IABS), por meio do Acordo de Cooperação Técnica 01/2019. Além disso, a 
gestão do Centro Xingó conta com o auxílio de dois órgãos consultivos: o Comitê Gestor e o 
Comitê Acadêmico/Científico.

O Comitê Gestor tem como função disciplinar as atividades do Centro Xingó, sua organização 
e competências, garantindo a transparência nas ações, na participação em decisões 
compartilhadas e no acompanhamento dos trabalhos.

O Comitê Acadêmico/Científico possui função consultiva e orienta as atividades de geração e 
disseminação do conhecimento por meio da pesquisa e inovação no Centro Xingó. As atividades 
supervisionadas por esse órgão estão relacionadas à iniciação científica e inovação, apoio 
ao pesquisador, seminários, cursos e capacitações, além de publicações sobre o trabalho 
desempenhado no Centro.

Coordenadora: Roberta Roxilene

LEGENDA

Periodicidade

Sebrae-AL

Embrapa-AL

IICA

Chesf

Prefeitura Piranhas-AL

MEMBROS

COMITÊ GESTOR

Quadrimestral
IABS

IABS e Seagri-AL
GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

IABS e Seagri-AL

FAPEAL
GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

INSA

CDS/UnB

IFAL

itd/UPM

UFAL

UFCA

VP Nutrição Funcional

PEP/COPPE/LTDS/UFRJ

Rede ILPF

MEMBROS

COMITÊ CIENTÍFICO

Semestral

INFORMES

Interna

Mensal
PERIODICIDADE

DIVULGAÇÃO

Site

Trimestral
PERIODICIDADE

DIVULGAÇÃO

RELATÓRIOS

Financeiro

Interno Mensal

Semestral

Individual de Equipe

Tadeu Assad,
Isabel Gouvêa e

Eric Sawyer

SUPERVISÃO 
INSTITUCIONAL

REUNIÕES

Equipe

Coordenação e Equipe

Captação de Projetos

Quinzenal

Planejamento
Estratégico

Anual

Alinhamento
Seagri / IABS

Mensal

SemanalSemanal

CENTRO XINGÓ DE CONVIVÊNCIA
COM O SEMIÁRIDO

Modelo de Gestão



Julho - Setembro 2020
INFORME TRIMESTRAL

Comitê Gestor:

2 | AÇÕES REALIZADAS

ATIVIDADES REALIZADAS EM JULHO

• Comissão de Comunicação

Para fortalecer o princípio de gestão compartilhada do Centro Xingó, formou-se a Comissão 
de Comunicação composta por técnicas do IABS e da SEAGRI/AL. A Comissão realizou sua 
primeira reunião em julho, para discutir e validar a elaboração do Plano de Comunicação e 
definir o calendário de reuniões mensais, assim como as estratégias de comunicação das 
ações a serem desenvolvidas.

• 11ª Reunião do Comitê Gestor 

Realizada no dia 23 de julho de 2020, trouxe para a pauta: breve contextualização sobre o 
Acordo de Cooperação 01/2019; resgate sobre os objetivos do Comitê Gestor; atualizações 
no Regimento Interno; debate sobre os membros; formalização e formas de participação; 
atualizações sobre a gestão do Centro Xingó e Planejamento Estratégico 2020/2021; linha do 
tempo das ações (demonstrada acima); Plano de Comunicação; e o calendário de reuniões. A 
reunião foi registrada por meio da ajuda memória e ata e compartilhada com os participantes.

• 6ª Reunião do Comitê Acadêmico/Científico

Realizada no dia 30 de julho, foi um momento importante de retomada das parcerias e debates sobre 
ações de fortalecimento do Comitê e do Centro Xingó. Na oportunidade, participaram 30 pessoas 
de 16 Instituições. A pauta contemplou: breve contextualização sobre a governança do Centro 
Xingó; objetivos do Comitê Acadêmico-Científico (CAC); instituições parceiras e formalização; 
resgate do debate da última reunião do CAC (nov. 2019); apresentação do Planejamento 
Estratégico 2020/2021; Acordos de Cooperação; e a definição do calendário de reuniões. A reunião 
foi registrada por meio da ajuda memória e compartilhada com os participantes. 

• Unidades Demonstrativas das Tecnologias Sociais

As unidades demonstrativas das tecnologias sociais do Centro Xingó, assim como suas demais 
instalações e equipamentos, são continuamente monitoradas para organização e planejamento 
das atividades. Nesta perspetiva, a ação de destaque realizada em julho, foi a implementação 
do sistema de irrigação da horta que é um modelo de Sistema de Produção Agroecológica 
Integrada e Sustentável (Sistema PAIS). 
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Fonte: Equipe do Centro Xingó, julho/2020.

ATIVIDADES REALIZADAS EM AGOSTO

• Visita de parceiros ao Centro Xingó

Nos dias 19 e 20 de agosto, o Centro Xingó recebeu a visita da equipe de comunicação, de 
políticas públicas da agricultura familiar da SEAGRI/AL e do gerente da Secretaria de 
Agricultura do município de Piranhas/AL. Na oportunidade, foi realizada avaliação zootécnica, 
planejamento forrageiro para a alimentação do rebanho e coletado material audiovisual para 
criação de conteúdo e divulgação das ações do Centro Xingó. 

Fonte: Equipe do Centro Xingó, agosto/2020.
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• Unidades Demonstrativas das Tecnologias Sociais

A fim de garantir a sustentabilidade para o manejo do gado curraleiro e da ovinocaprinocultura 
do Centro Xingó, em agosto foi realizada a organização do espaço para a silagem e a 
implementação do sistema de irrigação para a produção de forragens.

Fonte: Equipe do Centro Xingó, agosto/2020.

• Taxa Solidária – 6º Seminário Internacional de Convivência com o Semiárido

A Taxa Solidária é uma arrecadação coletiva voluntária realizada por meio de doações dos 
participantes do Seminário Internacional de Convivência com o Semiárido. A cada edição 
do evento, os recursos são repassados a uma instituição, cooperativa ou comunidade que 
desenvolva alguma atividade socioambiental na região do Semiárido brasileiro.

A comunidade beneficiária do Seminário realizado em 2019 foi o povoado indígena Jeripankó, 
que abriga aproximadamente 200 habitantes e desenvolve práticas para a preservação de 
sementes crioulas de plantas nativas do bioma da Caatinga. O recurso foi utilizado para a 
melhoria de infraestrutura do projeto e compra de equipamentos. Devido ao cenário de 
pandemia, a taxa solidária foi entregue no dia 12 de agosto, ao Banco Comunitário de Sementes 
do Povoado Indígena Jeripankó.
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Fonte: Equipe do Centro Xingó, agosto/2020.

• 7º Seminário Internacional e 6º Curso Internacional de Convivência com o Semiárido

Foram iniciadas as reuniões preparatórias para a organização e planejamento do Seminário 
e Curso deste ano. Toda a equipe envolvida foi dividida em grupos de trabalho, a fim de 
dinamizar as atividades necessárias. Neste sentido, os grupos de trabalho se distribuíram 
entre: Propostas de Patrocínio; Polos Oficiais; Comunicação; Apresentação de Trabalhos; 
Inscrição e Avaliação; Taxa Solidária; e Curso Internacional.
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Fonte: Equipe de Comunicação, agosto/2020.

ATIVIDADES REALIZADAS EM SETEMBRO

• 12ª Reunião do Comitê Gestor do Centro Xingó

Realizada no dia 24 de setembro, teve como pauta: os avanços do Plano de Trabalho do 
Centro XIngó; validação de ajustes no Regimento Interno do Comitê Gestor; organização do 
7º Seminário e 6º Curso Internacional de Convivência com o Semiárido; atualizações sobre 
a Comissão de Comunicação do Centro Xingó; apresentação da proposta deste informe 
trimestral; e as próximas ações previstas para o mês de outubro.

• Unidades Demonstrativas das Tecnologias Sociais

Dando continuidade às ações para a sustentabilidade do manejo do gado curraleiro e da 
ovinocaprinocultura do Centro Xingó, em setembro foi realizada a implementação do sistema 
de irrigação por gravidade para o capim mombaça, produção de silagem e mapeamento das 
áreas de pastagem.
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Fonte: Equipe do Centro Xingó, setembro/2020.

• PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

A captação de projetos para criação de novas oportunidades, parcerias e recursos para 
fortalecer as ações do Centro Xingó, é uma estratégia permanente da equipe para viabilizar 
seu propósito e sua sustentabilidade. 

Em setembro, o Centro Xingó foi contemplado pelo Fundo de Inovação do IABS, para a criação 
do CSA Centro Xingó, que foi uma proposta elaborada e submetida pela equipe ao referido 
fundo, no mês anterior.
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• 7º Seminário Internacional e 6º Curso Internacional de Convivência com o Semiárido

Para o planejamento e organização do evento, a equipe se reúne, semanalmente, desde agosto. 
Após alinhamento realizado com a SEAGRI/AL e com o Comitê Gestor, foram feitos ajustes nas 
temáticas propostas para as mesas de diálogo do Seminário. 

Fonte: Equipe de comunicação, setembro/2020.


