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Resumo 

A IV Semana do Agronegócio e Economia Familiar Rural foi um evento desenvolvido pelo 

time ENACTUS UFOPA, cujo objetivo é proporcionar a discussão sobre o agronegócio e 

economia familiar rural de forma interdisciplinar, destacando seus impactos e apontando 

possíveis alternativas para o desenvolvimento sustentável da região. Um evento acadêmico, 

quando bem organizado, pode render excelentes frutos, não só econômicos, mas também 

através do repasse de conhecimento e possibilidade de discussões entre a comunidade 

acadêmica e sociedade em geral, como a IV SAEFRU, que contou com 20 participantes 

divididos entre ministrantes e convidados para a roda de conversa, 246 inscritos 

possibilitando um faturamento de R$ 2.460,00 apenas com a venda de inscrições. 
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Abstract 

The IV Week of Agribusiness and Rural Family Economy was an event developed by the 

ENACTUS UFOPA team, whose objective is to provide the discussion about agribusiness 

and rural family economy in an interdisciplinary way, Highlighting its impacts and pointing 

out possible alternatives to the sustainable development of the region. An academic event, 

when well organised, can yield excellent fruits, not only economical, but also through the 

passing of knowledge and the possibility of discussions between the academic community and 

society in general, as the IV SAEFRU, that counted with 20 participants divided between 

ministers and guests to the conversation Wheel, 246 inscritos possibilitando um faturamento 

de R$ 2.460,00 only with the sale of registrations. 
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INTRODUÇÃO 

Durante a vida acadêmica são constantes os momentos em que precisamos de capital 

imediato para alguma atividade relacionada à universidade como congressos, minicursos, 

simpósios, submissão de trabalhos científicos, entre outros. 

Evento Científico se trata de uma ação com os seguintes objetivos: reunir especialistas 

e pessoas interessadas em áreas específicas de conhecimento com a intenção de debater 

temáticas relativas a anseios comuns; difundir resultados de pesquisa e colocá-las em 

discussão; fazer com que campos novos de pesquisa sejam desenvolvidos; incentivar a 

formação de pesquisadores. A promoção de eventos reuni produção com grande significado e 

importância na Área do Ensino, para docentes, discentes e sociedade. A partir desta 

consideração, são estabelecidos critérios de avaliação que servirão de parâmetro para avaliar a 

produção individual de professores, pesquisadores e alunos: consolidação que diz respeito a 

periodicidade de um evento e abrangência que se refere ao espaço geográfico que o evento 

atinge – internacional/mundial, nacional, regional estadual e local (Araújo-Jorge et al., 2016). 

Para organizar um evento, deve-se listar todas as atividades a serem executadas para que ele 

seja promovido, delegando estas atividades à pessoas responsáveis tendo sempre seus contatos. É 

importante, também, mencionar o avanço de determinada atividade, tendo em vista a informação das 

pessoas que fazem parte da equipe envolvida no evento, essas ações facilitam a organização de 

eventos e proporcionam mais planejamento às atividades (CESCA, 1997). 

Um evento com intitulação iniciada com a palavra semana é um encontro parecido com um 

congresso, porém tem um porte menor, com duração de vários dias. Pode ser citado o exemplo das 

universidades onde são promovidas as Semanas Acadêmicas (CESCA, 1997). 

Em grande parte das instituições de ensino superior, uma semana acadêmica é um 

evento promovido unicamente por estudantes do curso relativo ao tema, em parceria com 

alguns professores e técnicos da instituição. Uma semana acadêmica tem a função de difundir 

saberes de interesse dos estudantes do curso que não são abordados dentro das grades 

curriculares, ou o evento aborda temas bastante relevantes e pesquisa no estado da arte, ou 

ainda, muito difíceis, entre outros motivos, mas sempre tendo a finalidade de ser estruturada 

com temas de interesse acadêmico (BONA et al., 2017). 

A IV Semana do Agronegócio e Economia Familiar Rural foi um evento desenvolvido 

pelo time ENACTUS UFOPA, cujo objetivo foi proporcionar a discussão sobre o 

agronegócio e economia familiar rural de forma interdisciplinar, destacando seus impactos e 
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apontando possíveis alternativas para o desenvolvimento sustentável da região, visando a 

participação da comunidade acadêmica e sociedade em geral nas discussões a cerca dessa 

temática. 

Uma das soluções para levantar fundos em prol de ações dentro e fora das 

universidades é a promoção de eventos acadêmicos, assim, o Time Enactus Ufopa promoveu 

a IV Edição da Semana do Agronegócio e Economia Familiar Rural – IV SAEFRU, com a 

finalidade de obtenção de recursos para despesas com viagem ao Evento Nacional Enactus 

Brasil em Fortaleza – CE. 

 

ORGANIZAÇÃO 

 Durante o planejamento devemos definir os objetivos de alcance almejado, estipular os 

recursos financeiros, humanos, materiais e legais que serão necessários, também devemos 

montar uma equipe responsável em termos de organização e execução das tarefas e ainda criar 

canais eficientes de comunicação entre a equipe, por ultimo, com grande importância, montar 

sistemas de controle para as atividades relativas ao evento (DUARTE, 2009). 

A SAEFRU foi promovida no mês de abril de 2018 na Universidade Federal do Oeste 

do Pará, primeiramente houve reunião com os membros para tratar da maior parte dos 

detalhes do evento onde foi decidido o tema e a programação que foi montada com palestras, 

minicursos, visita técnica, painel com representantes do setor do agronegócio e economia 

familiar rural da região e um coquetel ao final do evento, posteriormente foi escolhido um 

servidor da universidade para ser coordenador do evento, pois esse é um critério da Ufopa 

para obter permissão de uso das dependências da mesma, nesse caso optou-se por uma 

professora conselheiro do time como coordenadora do avento, em seguida foram montadas 

equipes de trabalho específicas para cada aera como patrocínio, infraestrutura, inscrições, 

entre outras, isso para uma melhor distribuição das tarefas relacionadas a organização da 

SAEFRU da melhor maneira possível, as demandas e atividades executadas como reserva de 

espaços para realização do evento, convite e confirmação da participação dos convidados, 

artes e marketing para divulgação e aquisição patrocínio e parcerias, entre outros, eram 

avaliadas semanalmente durante reuniões envolvendo a equipe de organização do evento. 

 

PROGRAMAÇÃO 
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A programação foi bastante discutida em função do público alvo e os horários mais 

atrativos à ele dentro das universidade, pois os cursos das áreas relacionadas às Ciências 

Agrárias tem período integral, mas a SAEFRU ficou composta por oito minicursos, seis 

palestras, uma visita técnica e uma roda de conversa, discriminados a seguir. 

a. Minicursos: Foram realizados entre 14, 15 e 16 de Maio de 2018, contando com ministrantes 

da própria universidade e convidados externos. 

Minicurso 01: Manejo integrado de pragas em sistemas agrícolas de oleáceas e 

frutíferas, teórico, ofertando trinta vagas. 

Minicurso 02: Sistema integrado de cultivo de peixes e hortaliças, teórico e prático, 

ofertando 30 vagas.  

Minicurso 03: Termografia Infravermelha na avaliação de indicadores ambientais, 

teórico e prático, ofertando vinte e cinco vagas 

Minicurso 04: Utilização de sistemas silvipastoris para produção sustentável de 

bovinos de corte e leite, teórico e prático, ofertando trinta vagas. 

Minicurso 05: Aproveitamento de resíduos agropecuários e agroindustriais para 

produção de biogás como geração de energia, teórico, ofertando trinta vagas 

Minicurso 06: Uso de biofertilizantes orgânicos para adubação de lavouras e 

pastagens, teórico e prático, ofertando vinte e cinco vagas. 

Minicurso 07: Técnicas de manejo de abelhas sem ferrão, teórico e prático, ofertando 

trinta vagas.  

Minicurso 08: Estatística básica aplicada à pesquisa, teórico, ofertando trinta vagas. 

b. Palestras: Foram realizadas entre 16, 17 e 18 de Maio de 2019, contando com facilitadores da 

própria universidade e convidados externos. 

Palestra 01: Impactos Ambientais Causados por Agrotóxicos na Região Oeste do 

Pará. 

Palestra 02: Potencial de Produtos não Madeireiros. 

Palestra 03: Produção de silagens de peixe como alternativas para alimentação de 

monogástricos. 

Palestra 03: Manejo Sanitário e Alimentar para Aves Cridas em Sistema Caipira 

Palestra 04: Nematoides entomopatogênicos como controladores biológicos do 

carrapato de bovinos. 

Palestra 05: Uso de leguminosa na recuperação e melhoria das pastagens. 



 
 
IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL  
ENACTUS BRASIL 

c. Visita técnica: A visita ocorreu em uma propriedade rural do município de Belterra onde 

estava sendo executado o Projeto Irriga Pote, que busca minimizar os custos com irrigação ao 

mesmo tempo em que reduz a composição de um ambiente favorável para micro-organismos 

nocivos às culturas frutíferas, juntamente com a visita, foi feita a parte prática do minicurso 

Prática com Termografia Infravermelha em Sistemas Agroflorestais, onde os participantes 

puderam observar na prática como a temperatura pode ser avaliada em diferentes tipos de 

cultivo o que é possível inferir a partir desta avaliação. 

d.  Roda de Conversa: Contou com a participação de representantes do agronegócio e da 

economia familiar rural discutindo o tema: Cenários para o Agronegócio e Economia Familiar 

Rural em 2050. Onde se abordou principalmente problemáticas relacionadas ao meio 

ambiente e aos desafios do agricultor familiar. 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES 

O público alvo do evento foram os estudantes das áreas agrárias, porém não se 

limitava somente a eles, contamos com estudantes de diversas áreas, professores, servidores 

públicos vindos de outros municípios, etc., isso fez nosso evento chegar ao âmbito regional. 

 

DIVULGAÇÃO 

 Posso afirmar com toda certeza que os esforços neste capo foram cruciais para o 

sucesso do evento tendo em vista que toda a equipe atuava na divulgação, possibilitando uma 

maior cobertura dentro e fora da universidade, pois havia deslocamento dos membros para 

diversos locais onde se pudesse divulgar e vender ao mesmo tempo, utilizou-se as redes 

sociais, panfletos, banners, cartazes e também propaganda gratuita em TV local. 

 

VENDAS 

A venda das inscrições se deu por meio de três formas: física, com pontos de vendas 

dentro da universidade, visitas a outras universidades e por meio de plataforma de vendas 

online, ambas ao preço de R$ 10,00. 

 

PATROCÍNIO 

 Este foi um dos itens onde tivemos maior êxito seguindo uma metodologia simples e 

bastante eficaz: foram enviados ofícios às empresas que atuam em áreas relativas ao tema do 
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evento, nesses ofícios foi solicitado, principalmente, material gráfico e materiais para o 

coquetel onde se obteve um ótimo resultado como: doação de frutas, pães, banners e capital. 

Também se obteve apoio da Pró Reitoria de Cultura Comunidade e Extensão – PROCCE, que 

forneceu canetas e imprimiu alguns materiais gráficos.  

 

RESULTADOS 

 A IV SAEFRU contou com 20 participantes divididos entre ministrantes e convidados 

para a roda de conversa, foram contabilizados 246 inscritos possibilitando um faturamento de 

R$ 2.460,00 apenas com a venda de inscrições, o recurso capitado com o evento possibilitou 

diversas ações do time, principalmente a participação no ENEB 2018.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A IV SAEFRU foi considerada um sucesso, pois obteve uma quantidade de público 

bastante relevante, apoio e patrocínio que tornaram o evento muito melhor em termos de 

infraestrutura, além de possibilitar a capitação de recursos muito importantes para o time 

como a participação no ENEB 2018. 

 Com isso pode-se afirmar que um evento acadêmico, quando bem organizado pode 

render excelentes frutos, não só econômicos, mas também através do repasse de 

conhecimento e possibilidade de discussões entre a comunidade acadêmica e sociedade em 

geral. 
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