
EMENTA

7º 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 tema:”Como o debate sobre os ODS e as mudanças climáticas pode guiar a

convivência com o Semiárido”.

CARGA HORÁRIA: 62 horas.

PARTICIPANTES: 25 alunos(as) no presencial e 50 alunos(as) no online.

CERTIFICAÇÃO:

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

IABS em parceria com o Comitê Acadêmico/Científico.

ESTRUTURA

O curso será composto por dois módulos com conteúdo teórico e prático na modalidade EaD

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

facilitadores/instrutores convidados.

PERÍODO

9 a 19/11/2021 (modalidade EaD) e 22 a 25/11/2021 (presencial)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO



Módulo I – COMO O DEBATE SOBRE OS ODS E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS PODE GUIAR A

CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO? (Seminário Internacional - parte integrante do curso –

modalidade EaD)

09 a 12 de novembro de 2021

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 dos ODS e as mudanças climáticas.

Mesas de Debate:

● COMO O DEBATE SOBRE OS ODS E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS PODE GUIAR A

CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO?

● Ações contra a mudança global do clima (ODS 13): Agricultura de Baixa Emissão

de Carbono (Plano ABC);

● Parcerias e meios de implementação (ODS 17): Fortalecer alianças e  parcerias

no Semiárido;

● Igualdade de Gênero (ODS 5): Protagonismo feminino e atuação no território;

● Consumo e Produção Responsáveis (ODS 12): oportunidades e desafios;

● Iniciativa Latino Americana e Caribenha de Ciência e Tecnologia para o combate

à desertificação;

● Lançamento do livro do 7º Seminário e 6º Curso Internacional de Convivência

com o Semiárido.

Módulo II – "ECOSSISTEMAS PRODUTIVOS FRENTE AOS IMPACTOS DAS MUDANÇAS

CLIMÁTICAS NO SEMIÁRIDO” (EaD – 12 horas)

Temáticas a serem aprofundadas:

● Água potável e Saneamento (ODS 6): acesso e gestão dos recursos hídricos;



● Ação contra a mudança global do clima (ODS 13): o desenvolvimento de práticas,

técnicas e iniciativas no bioma Caatinga;

● Energia limpa e acessível (ODS 7): inovação e tecnologias sociais;

● Fome zero e Agricultura Sustentável (ODS 2): inserção socioprodutiva e segurança

alimentar .

Serão realizadas discussões teórico-conceituais sobre os ODS e como as mudanças climáticas

podem guiar a convivência com o Semiárido, potencializadas pela troca de conhecimentos e

experiências entre os participantes, instrutores convidados e conteúdos inspiradores. A ideia é

incentivar a construção coletiva e cooperativa, dinamizando a participação dos indivíduos nos

processos de atuação e práticas relacionadas aos ODS e mudanças climáticas no contexto do

Semiárido.

Metodologia de aprendizagem no ambiente virtual

● Encontros temáticos;

● Instrutores e facilitadores convidados;

● Apresentação de conteúdos e trocas de conhecimento;

● Estímulo a participação e interação no ambiente virtual;

● Elaboração de propostas relacionadas aos temas e a prática;

● Relação das ODS com o cotidiano do Semiárido;

● Aprender fazendo no ambiente virtual;

● Avaliação.

Módulo III - “Aprender Fazendo” - presencial (40 horas)

22 a 25 de novembro de 2021

Elaboração de uma proposta prática a partir dos conteúdos abordados no seminário e no curso

online.

Neste módulo estão previstas as seguintes atividades:

✔ Sessões de debate;



✔ Atividades práticas:

✔ Trabalhos em grupo;

✔ Aulas expositivas;

✔ Trocas de experiências guiadas;

✔ Avaliação do módulo.

Aprendizagem por projeto:

● Preparação do Plano de Trabalho;

● Planejamento;

● Realização de atividade prática;

● Avaliação do processo de aprendizagem;

● Definição de plano de desenvolvimento individual.

Instituição parceira convidada: O Instituto Nova Era conduzirá o módulo presencial. O

conhecimento da instituição nas áreas de promoção de ações regenerativas e sintrópicas

voltadas ao envolvimento do ser humano com a natureza será nosso guia para uma experiência

imersiva, enriquecedora e formadora de novas lideranças para o combate às mudanças

climáticas no Semiárido.


