
O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) em conjunto com o Instituto do Bem
Estar (IBEM) promove o Curso Introdução à Pecuária Orgânica que ocorrerá dias 8, 9
e 10 de novembro. 

O  curso  é  aberto  à  comunidade  em  geral  e  visa  repartir  conhecimentos  para
qualificar  pessoas  de  diferentes  origens  da  nossa  sociedade  sobre  os  sistemas
orgânicos e agroecológicos de produção animal e áreas relacionadas.

O Curso totaliza 24 horas com aulas teóricas em Carpina –PE e práticas na Estação
Experimental de Itambé – PE.

Objetivo Geral
O curso visa qualificar pessoas de diferentes origens da nossa sociedade para atuar
em sistemas agroecológicos de produção animal e em especial no sistema orgânico
de produção animal e temas relacionados.

Público Alvo
Produtores,  estudantes,  técnicos,  público  em geral.  Aconselhável  ter  cursado ou
estar  cursando  graduação  ou  curso  técnico  na  área  de  veterinária,  zootecnia,
agronomia, biologia, ecologia ou permacultura ou ao menos ter familiaridade com
animais.

Local
As aulas teóricas ocorrerão no Centro de Treinamento do IPA, situado a Av. Padre
Rocha,  1369  Bairro  São  José  CEP  55819-140,   em Carpina  –  PE  e  as  práticas
ocorrerão na Estação Experimental de Itambé no município de Itambé - PE.

Duração e Horário



As aulas teóricas ocorrerão nos dias 08 e 10, das 8:30 às 17:30 h com intervalo para
lanche e almoço.

A visita técnica à Estação Experimental de Itambé ocorrerá no dia 09 de novembro
com saída às 9:00 h do CETREINO, em veículo do IPA, com retorno previsto para as
17:30 h. 

Vagas limitadas (25)

Certificados
Os  Certificados  de  participação  no  Curso  serão  enviados  por  email  para  os
participantes  que tiverem o mínimo de 75% de frequência  nas aulas teóricas  e
tiverem participado da visita técnica. 

Programação
Conteúdo teórico

 Sistemas de produção de alimentos
 Bases e perspectivas da pecuária orgânica
 Bem estar animal 
 Legislação de produção orgânica
 Manejo sanitário para controle de parasitoses
 Uso de plantas bioativas e medicinais na veterinária 
 Transição ao modelo de produção orgânica
 Alimentos orgânicos: características e mercado 

Visita técnica

Estação Experimental de Itambé, Rodovia PE 75, Km 82, s/n Zona Rural, Itambé –
PE. O deslocamento até a estação será em veículo do IPA.

Atividade: Exercício de planejamento para transição ao modelo orgânico e
Identificação e processamento de plantas medicinais de uso na veterinária.

Docentes:
 Angela  Escosteguy

M.Veterinária  pela  UFRGS,  Mestre  em Ciências  Alimentares  pelo  Instituto
Nacional  Agronômico  de  Paris-Grignon/França,  é  referência  na  área  de
pecuária orgânica. Trabalhou no MAPA onde coordenou a Comissão Estadual
da Produção Orgânica do RS e o Grupo de Trabalho Nacional de Produção
Animal  Orgânica  e  participou  da  elaboração  da  legislação  brasileira  de
produção animal orgânica. Co-fundadora e Presidente do Instituto do Bem-
Estar (IBEM) e da VET.ORG - Comissão de Pecuária Orgânica da Sociedade
Brasileira de Medicina Veterinária.  A nível internacional  participa da IAHA-
Aliança  de  Pecuária  Orgânica  da  IFOAM  –  Federação  Internacional  de
Movimentos de Agricultura Orgânica. Tem publicações e ministra palestras e
cursos sobre pecuária e alimentos orgânicos no Brasil e no exterior.

 Patricia Gallindo Carrazzoni



M.Veterinária  pela  UFRPE,  Doutora  em  Sanidade  Animal  pela  UFRPE,
Licenciada  em  Ciências  Agrárias  pela  UFRPE,  Especialista  em  Patologia
Clínica pela UNESP de Jaboticabal - SP, membro da VET.ORG - Comissão de
Pecuária  Orgânica  da  Sociedade  Brasileira  de  Medicina  Veterinária  e  do
CONESA  -  Conselho  Estadual  de  Sanidade  Animal  de  PE.  Atua  como
extensionista/ pesquisadora do Instituto Agronômico de Pernambuco na área
de  sanidade  animal  voltada  à  parasitologia,  uso  de  fitotoreápicos,
bioterápicos e homeopatia na produção animal.

Investimento (R$)  

À vista* PROFISSIONAIS ESTUDANTES

        Até 04/11 290,00 140,00

Após 04/11  320,00  160,00

*Pode ser parcelado em 3 x pelo PAGSEGURO.

Observações:

 O  valor  inclui  as  aulas  teóricas,  práticas,  lanches  e  deslocamento  até
Estação Experimental;

 Estudantes devem enviar o comprovante da matrícula neste semestre para o
email: ibembrasil.org@gmail.com.

 As vagas serão limitadas e por ordem de inscrição mediante comprovante de
pagamento.

 Em caso de desistência por parte do aluno não haverá devolução do valor
pago.

Alojamento 
O participante  pode  optar  por  se  hospedar  no  Centro  de  Treinamento  do  IPA  –
CETREINO, onde será realizado o evento, situado a Av. Padre Rocha, 1369 Bairro São
José  CEP 55819-140,  Carpina  –  PE.   As  acomodações  do  CETREINO apresentam
apartamentos  quádruplos,  triplos,  duplos  e  individuais,  no  valor  da  diária  estão
inclusos café da manhã, almoço e jantar. 

Reservas  e  informações  de  preço  pelo  telefone:  (81)3622-8988,  8946  Cel.
(81)98799-2445 ou  E-mail: ana.francelino@ipa.br

Obs.  No dia  da atividade prática o  valor  do almoço não será incluso na diária,
ficando sob responsabilidade do participante.

mailto:ana.francelino@ipa.br

