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Marcha Nacional pela Reforma Agrária
Data: 22 de abril a 14 de maio
Informações: MST – (41) 324-7000   •   www.mst.org.br
Mobilização nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra - MST, junto com a Via Campesina
e outras forças sociais, para a realização de uma caminhada saindo de Goiânia rumo a Brasília. Pretende
mostrar à sociedade que a reforma agrária ainda é o caminho mais rápido, menos custoso e mais justo para
garantir trabalho, alimento, renda, escola e futuro digno para milhões de brasileiros e brasileiras que vivem na
pobreza no meio rural.

Jornada de Agroecologia
Data: 25 a 28 de maio
Local: Cascavel, PR
Informações: Darci Frigo – frigo@terradedireitos.org.br   •   www.terradedireitos.org.br
A Jornada de Agroecologia é uma articulação de várias entidades ligadas aos trabalhadores do campo, cujo
principal objetivo é a promoção da agricultura familiar ecológica. Serão debatidos temas como terra, água,
sementes, ações governamentais.

Concurso Nacional de Sistematização de Experiências sobre
Agroecologia e Agriculturas Alternativas
Data: até 30 de junho
Local de entrega dos trabalhos: Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural /Concurso Nacional de
Sistematização de Experiências sobre Agroecologia
Setor Bancário Norte, Quadra 1.
Edifício Palácio do Desenvolvimento - 6º andar, sala n º 602 – CEP 70.057-900  Brasília - DF
Informações: www.pronaf.gov.br/noticias/03_18a.htm   •   dater.formacao@mda.gov.br
Telefones: (61) 426-9951 ou 426-9930
Promovido pela Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário (SAF/MDA),
o concurso tem por objetivo identificar o maior número possível de experiências que estejam adotando os
princípios da agroecologia, assim como experiências em agricultura, pecuária, pesca artesanal e aqüicultura, de
modo a constituir um acervo e um conjunto de referências para serem compartilhadas com todos os interessa-
dos nesses temas. Poderão participar organizações governamentais e não-governamentais que atuem em
assistência técnica e extensão rural, ou desenvolvam outras ações vinculadas ao desenvolvimento rural. O
resultado será divulgado no dia 15 de setembro.

1. Os artigos deverão descrever e analisar experiências concre-
tas, procurando extrair delas ensinamentos que possam servir
de inspiração para outros grupos envolvidos com a promoção
da Agroecologia. Solicita-se que os artigos não sejam elabora-
dos em formato de relatório institucional.
2. Os artigos devem ter uma extensão de 1, 2 ou 3 laudas de
2100 toques (30 linhas x 70 toques por linha). Artigos que
extrapolem essas dimensões não serão analisados.
3. Os artigos deverão vir acompanhados de duas ou três ilus-
trações (fotos, desenhos, gráficos) com indicação dos seus
autores (fotógrafo, artista gráfico, etc) e com as respectivas
legendas. Todo material gráfico será devolvido aos autores(as)
após a edição da Revista. Se o material gráfico for enviado em
formato digital, solicitamos que os arquivos estejam com ex-
tensão JPEG de, no mínimo, 350 dpis para uma ilustração
escaneada e uma dimensão lateral de no mínimo 15 cm.
4. A citação de nomes comuns de plantas e/ou animais deve

vir acompanhada do respectivo nome científico. Siglas devem
vir acompanhadas de seu significado.
5. Caso julgue necessário, o editor da revista poderá propor uma
edição do artigo ou uma solicitação de informações complemen-
tares aos autores(as). Quaisquer alterações propostas serão sub-
metidas à aprovação dos autores(as) antes da publicação.
6. Os autores(as) deverão informar seu endereço (postal e/ou
eletrônico) de forma a facilitar eventuais contatos diretos de
leitores interessados em conhecer mais a respeito das experiên-
cias apresentadas.
7. As citações bibliográficas não deverão exceder ao número
de 4 (quatro).
8. Os editores se reservam o direito de decidir pela publicação
ou não do artigo enviado.
9. Caso o(a) autor(a) solicite, Agriculturas: Experiências em
Agroecologia poderá contribuir com o valor de R$ 200,00 para a
cobertura de eventuais custos  de elaboração do artigo publicado.

Instruções para a elaboração dos artigos
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