
 
 
 
 

 
Mostra Tecnológica - Agro Centro-Oeste Familiar 2017 

 
EDITAL DE INSCRIÇÃO 

 

 
1. Introdução 

A mostra tecnológica para a Agricultura Familiar é um evento que visa divulgar 
trabalhos, protótipos e inovações metodológicas desenvolvidas por alunos de nível médio, 

técnico ou graduação com o intuito de apresentar tecnologias acessíveis para a Agricultura 
Familiar. Discussões, reflexões e sugestões acontecerão ao longo da 15ª edição da feira 

Agro Centro-Oeste Familiar, a se realizar no Centro de Eventos da Universidade Federal 
Goiás (UFG) de 7 a 10 de junho de 2017.  
 

2. Objetivos 

Um dos principais desafios da agricultura familiar na atualidade é a escassez de 
tecnologias voltadas para esse público e a mostra tecnológica será uma forma de expor essa 

questão desse segmento agrícola e também: 

2.1 Proporcionar uma participação ativa e qualificada de estudantes na Feira Agro 

Centro-Oeste Familiar; 
2.2 Fomentar pesquisa e inovação entre os estudantes; 

2.3 Divulgar trabalhos e ideias que são desconhecidos pela população e empresas; 
2.4 Buscar tecnologias acessíveis para a Agricultura Familiar; 

2.5 Desenvolver nos alunos a capacidade de relacionar diferentes métodos e tecnologias 

voltados ao segmento da Agricultura Familiar; 
2.6 Incentivar agricultores a buscarem alternativas de produção e tecnologias; 

2.7 Levantar a problemática da falta de tecnologias na Agricultura Familiar. 
 

3. Regulamento 

3.1 Poderão participar do evento alunos de ensino médio, técnico e superior, 

regularmente matriculados de qualquer instituição de ensino reconhecida pelo MEC; 
3.2  O(s) projeto(s)  deverá(ão)  abordar tecnologias, ideias, protótipos e metodologias 

tendo a agricultura familiar como cliente principal; 
3.3 É de fundamental importância a presença dos expositores/autores do trabalho 

quando da defesa, o não comparecimento resultará na não emissão do certificado. 
 

4. Programação 

4.1 Lançamento do edital: 23 de junho de 2016; 
4.2 Prazo final para o envio dos trabalhos: 04 de junho de 2017; 

4.3 Abertura da Feira Agro Centro-Oeste Familiar: 01 de junho de 2017;  
4.4 Defesa do projeto: 09 de junho de 2017; 

4.5 Exposição ao público: 08 e 09 de junho de 2017. 



 

5. Áreas de Conhecimento 

5.1 Educação e Cultura; 

5.2 Fitotecnia; 
5.3 Zootecnia; 
5.4 Mecânica; 

5.5 Políticas e Sociologia; 
5.6 Agricultura; 

5.7 Extensão Rural. 
 

6. Normas Gerais  
6.1 É permitida a exposição de mais de um projeto por autor, desde que seguidos os 

mesmos procedimentos de envio e apresentação para cada projeto. 
6.2 Cada projeto deverá ser enviado para o e-mail da comissão organizadora 

agrocentrooestefamiliar@gmail.com, descrito em um documento em formato PDF de 2 a 3 

páginas e, no dia do evento, deverá ser apresentado em forma física. 

6.3 A estrutura do arquivo a ser enviado deve ser simplificada na forma de trabalho 
científico; 

6.4 As explicações do trabalho serão de forma explanatória durante a defesa e nos dias 
de exposição; 

6.5 O(s/as) autor(es/as) e demais integrantes do trabalho, deverão estar identificados 

com crachá, contendo nome do aluno e nome do trabalho, bem como de sua instituição de 
origem. Seus nomes deverão constar também no documento enviado à comissão. 

6.6 Deverão ser evidenciadas, no documento enviado, as necessidades específicas 

concernentes ao funcionamento do protótipo para que a comissão avalie a possibilidade de 

suprimento destas. Ex.: Ponto de energia elétrica para motor trifásico. 
 

7. Inscrições 

As inscrições devem ser feitas pelo link  https://goo.gl/forms/G7iAy2Vl1k4aja073 e os 

documentos devem ser enviados para o e-mail da comissão organizadora 
agrocentrooestefamiliar@gmail.com, observando-se o prazo estabelecido nesse edital. 
 

8. Avaliação, Classificação e Premiação na Mostra Tecnológica 

Os trabalhos serão apresentados na área externa do Centro de Eventos, sob uma tenda 

para a exposição e serão avaliados por banca composta por agricultores familiares. O melhor 
trabalho será premiado. 
 

9. Da certificação dos trabalhos 

Aos participantes será fornecido o certificado de apresentação de trabalhos na feira Agro 

Centro-Oeste Familiar. 
 

10. Informações Gerais 

Dúvidas e questionamentos deverão ser enviados para o e-mail: 
agrocentrooestefamiliar@gmail.com. 
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