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Convocatória, 

II Encontro Regional de Agroecologia do Centro-oeste – ERACO: Os 

desafios da Agroecologia do Campo à Cidade, Sinop (MT), dias 09, 10, 11, 12 

e 13 de abril de 2017. 

 

Com muita satisfação que a Comissão Organizadora (CO) do II ERACO, por 

meio deste convida a todas as escolas da região, bem com as das outras regionais e todos 

que acreditam ou querem aprofundar os conhecimentos sobre agroecologia, para 

participarem do II Encontro Regional de Agroecologia do Centro-Oeste, que será realizado 

nos dias 09, 10, 11, 12 e 13 de abril de 2017. 

O II ERACO é um evento mobilizado por estudantes universitários, tendo como 

objetivo principal oferecer um espaço de capacitação profissional e troca de conhecimentos 

com profissionais da área, na perspectiva de complementar a formação acadêmica, de 

estudantes de agronomia e outros cursos, comprometida com os princípios agroecológicos. 

A proposta de realizar o II ERACO surgiu no 59º CONEA, em Fortaleza – CE, no 

ano de 2016. O qual a FEAB Sinop se propôs a ser a comissão organizadora deste evento. 

Tendo em vista que o I ERACO aconteceu em 2012 e que o Centro-Oeste, principalmente 

a região onde nosso campus se situa é polo do agronegócio, por tanto a FEAB Sinop busca 

apresentar uma nova alternativa de vida. 

O evento será na universidade Federal do Mato Grosso – UFMT, Campus 

Universitário de Sinop – CUS (Avenida Alexandre Ferronato Nº 1.200, 78.557-267 Sinop, 

Brasil) tendo inicio no dia 09 às 18h, então é de suma importância que os participantes do 
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evento cheguem a local de realização pela manhã para credenciamento e acomodações no 

alojamento. 

O alojamento será na universidade sendo em camping, nos casos especiais de 

participantes que não tem barracas estaremos acomodando-os em salas (obs. as vagas são 

limitadas) a alimentação será no Restaurante Universitário, tendo um custo de R$ 1,00 

almoço e janta e R$ 0,25 café da manhã, sendo oferecida somente a partir do dia 10/04 

então venha preparado para o dia 09/04. É essencial que os participantes tragam seu Kit 

militante: 

 Barracas, colchões, lençóis; 

 Produtos de higiene pessoal; 

 Remédios; 

 Sinop estará em período de chuvoso durante o evento, que serão muito 

frequentes, mas sempre a possibilidade de chuvas e até mesmo com vento, 

então é importante que tragam lonas para cobrir as barracas, o calor 

também é uma característica bem comum nesse período portanto tragam 

roupas leves também e protetor solar;  

 Para o ato público se tiverem, nariz de palhaço, tinta para rosto seríamos 

gratos se trouxerem. 

O período de inscrições: 

 01 a 25 de março (R$ 30,00) + 1kg de alimento; 

 26 de março a 09 de abril (R$ 50,00) + 1Kg de alimento; 

 Em grupos de 10 a 19 pessoas 40,00/pessoa, a partir de 20 pessoas 

30,00/pessoa (a partir do dia 26/03). 

É essencial que todos os congressistas venham com muita alegria, energia e 

disposição para que juntos possamos construir um excelente encontro, que fortaleça de 

fato, a nossa Federação e a Agroecologia em nossa região e em todo Brasil. 

 

Cordialmente, 
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