
CURSO: Curso de Agricultura Orgânica - 2020 

Instrutores: João Rockett 

DATA: 23, 24 e 25 de outubro de 2020 

PARA QUEM É O CURSO DE AGRICULTURA ORGÂNICA? 
Para todos os interessados em compreender o conceito fundamental de organismo agrícola que 
fundamenta todas as formas de agriculturas que trabalham em sinergia com a natureza, para 
aprender ciclos de plantio e manejo de hortaliças e grãos. Não é necessário conhecimento ou 
formação prévia no assunto.  

COMO É O CURSO? 
O curso de Agricultura Orgânica é um curso prático, com algumas aulas teóricas sobre as diferentes 
formas de se produzir alimentos em sinergia com o ambiente natural. Vamos aprender o conceito 
básico de organicidade agrícola a fim de aplicar técnicas de redução de entropia em qualquer tipo de 
cultivo; manejos de hortaliças e grãos; técnicas de fertilização; estratificação da produção; como 
implantar hortas pomares e plantios, construir quebra-ventos, e noções de produção de sementes 
orgânicas.  

VALORES:  620 sem refeição e sem hospedagem 
      980 refeição completa e hospedagem em biohabitações 

INSCRIÇÃO: WWW.IPEP.ORG.BR/CURSOS  

ALIMENTAÇÃO 
Compartilhamos 3 refeições ovo-lacto vegetarianas ou veganas por dia, mais um lanche vespertino, 
caso o participante tenha restrições alimentares, ou necessite de alimentos específicos solicitamos 
que traga suas comidinhas. Para aqueles que solicitaram a inscrição sem hotelaria é possível comprar 
as refeições individualmente, sendo desjejum: R$17, almoço: R$26 e jantar: R$22, ou 65 reais todas as 
refeições por dia, ou ainda utilizar os serviços disponíveis na cidade de Bagé, sendo o transporte para 
esse translado por conta do participante. 
HORÁRIOS: desjejum - 7:30-8:00 
  almoço - 12:00 - 12:45 
  recesso - 12:00 - 14:00 
  jantar - 19:00 - 19:45 

O QUE TRAZER 
O uso de ferramentas é opcional e de inteira responsabilidade do participante. Não nos 
responsabilizamos por acidentes, solicitamos atenção às instruções do palestrante e às pessoas ao 
redor. Para seu conforto e aproveitamento solicitamos trazer: 
- caderno de anotações;  
- roupa para trabalho para se sujar; 
- botina de trabalho 
- garrafinha para armazenar água; 
- toalha;  
- capa e botas de chuva; 
- luvas de borracha e de tecido 
- roupa de cama para quem vai se hospedar nas BioHabitações e equipamento de campismo completo 
para quem se hospeda no acampamento;  
- se tiver alguma predileção ou alergia de algum tipo de alimento, sugerimos que traga seus lanches. 

HOSPEDAGEM 
O IPEP oferece alojamento nas BioHabitações sendo; a Casa de Fardo com comodos femininos 
compartilhados, para 2 e 3 pessoas cada quarto, o banheiro é compartilhado; a Casa de SuperAdobe é  
destinada à quartos masculinos sendo um quarto para 3 e outro para 4 pessoas, com banheiro 
compartilhado. O acampamento dispõe de área para barracas, chuveiros e banheiros compartilhados. 
As refeições são servidas na Comedoria ou na Casa Oca, conforme necessidade. Para quem fica nas 
BioHabitações é necessário trazer roupa de cama e cobertor no inverno, para quem acampa trazer 
todo equipamento. A locação de barraca custa 40 reais por dia inclui montagem e desmontagem, e 
colchão inflável, é necessário trazer roupa de cama, é preciso solicitar com antecedência.  

COMO CHEGAR 



O IPEP situa-se na Estrada Higienópolis, 17, no bairro São Martins, em Bagé, Rio Grande do Sul, neste 
link você visualiza o mapa: https://www.ipep.org.br/contato.  O Instituto está a apenas 3km do centro 
da cidade de Bagé e a 10 minutos de táxi a partir da rodoviária, neste caso indique ao motorista para 
seguir para zona norte em direção a Cohab, e após passar o Residencial São Sebastião, e a ponte dos 
trilhos do trem, virar na primeira à direita numa pequena estrada de terra, a entrada do IPEP é a 
segunda porteira à direita. Os aeroportos mais próximos são Bagé, Pelotas e Porto Alegre.  

CHEGADA E PARTIDA 
O curso inicia às 8:30h do dia 23/10/2020. Como muitos inscritos vêm de longe, é possível chegar e 
instalar-se na véspera (22/10) entre 16h e 21h, para os que vem de regiõe smais distantes. O curso 
termina às 12h do dia 25/10/2020, solicitamos que os participantes programem seu retorno para logo 
após o término do curso.  

Não é possível participar apenas de parte do curso, ou de dias específicos. Caso seja necessário, por 
motivos de força maior, a ausência em algum dia ou a saída antecipada, não haverá restituição de 
valores proporcionais ao período de ausência, tão pouco reposição do conteúdo perdido. 

WI-FI E CELULAR 
A internet disponível é restrita ao uso interno do IPEP, não sendo disponibilizada aos participantes por 
suas limitações, porém a área recebe sinal de celular e internet 3G. 

IMAGEM, SOM E COMUNICAÇÃO 
Solicitamos a não captura e divulgação de imagens, vídeos, sons, áudios de palestras nas 
dependências do Instituto de Permacultura da Pampa, seja das instalações e/ou de pessoas circulando 
no mesmo ou das aulas, em quaisquer meios de comunicação e informação, virtuais ou impressos, 
sem prévia autorização do IPEP e sem os devidos créditos de direito de imagem. Portanto, imagens e 
sons devem ser capturados com autorização prévia, e divulgados com autorização prévia do conteúdo, 
conforme este acordo e as leis de direito de imagem e de propriedade intelectual vigentes. 

MATERIAL DIDÁTICO 
Não há disponibilização de material didático de nelhuma espécie, nem em meio impresso nem digital. 

TERMOS E CONDIÇÕES  

- TERMO DE CANCELAMENTO OU ADIAMENTO DE CURSO OU INSCRIÇÃO CANCELAMENTO POR 
INICIATIVA DO IPEP  

O INSTITUTO DE PERMACULTURA DA PAMPA se reserva o direito de adiar a data de início do curso, ou 
mesmo cancelá-lo, em caso de adoecimento do instrutor, por número insuficiente de inscritos e/ou 
outros fatores impeditivos, com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data prevista para 
seu início;  

Na hipótese de CANCELAMENTO por iniciativa do IPEP, será devolvido, automaticamente, 100% (cem 
por cento) do valor pago pelo inscrito no prazo de até 30 (trinta) dias corridos.  

NOTA: 
O IPEP não se responsabiliza por quaisquer outros valores que eventualmente tenham sido 
despendidos pelo inscrito, seja a que título for, tais como: passagens aéreas ou rodoviárias; taxas de 
embarque, combustíveis, pedágios, hospedagens, refeições, etc, em virtude do cancelamento ou 
adiamento do curso, tão pouco por compromissos como férias, reuniões, trabalhos assumidos ou 
recusados, e qualquer programação do inscrito agendada ou cancelada. 

- CANCELAMENTO POR INICIATIVA DO INSCRITO ANTES DO INÍCIO DO CURSO:  

Na hipótese de desistência do inscrito em até 15 (dez) dias antes do início das aulas, ficará retido 20% 
do valor pago na Inscrição devido aos custos operacionais/administrativos.  

Na hipótese de desistência do inscrito entre 14 (quatorze) e 03 (três) dias antes do início das aulas e a 
data de início das aulas, terá o inscrito direito a 50% do valor pago na inscrição.  

O Cancelamento deverá ser solicitado ao IPEP pelo e-mail: CONTATO@IPEP.ORG.BR. Juntamente com 
as informações bançarias, CPF e nome completo. Caso a instrição tenha sido efetuada pelo PagSeguro 
a devolução se dará pelo mesmo através de estorno no cartão de crédito utilizado. 



O reembolso será efetuado por meio de depósito bancário em conta corrente ou poupança indicada 
pelo inscrito, ou estorno em cartão de crédito através do PagSeguro em até 30 (trinta) dias úteis, após 
a solicitação de cancelamento por parte do inscrito.  

O ADIAMENTO poderá ser feito com antecedência de 30 dias para participação em outros cursos 
havendo disponibilidade de vagas e deverá ser solicitado ao IPEP pelo e-mail: 
CONTATO@IPEP.ORG.BR. conforme a agenda divulgada no site www.ipep.org.br 

- APÓS INÍCIO E DOIS DIAS ANTES DO INÍCIO  DO CURSO 

Aqueles que não comunicarem adiamento ou cancelamento da participação até o dia 21/10/2020 não 
terão direito a restituição financeira, tão pouco os que não comparecerem.  

ACORDO:  

O Instituto de Permacultura da Pampa não se responsabiliza por eventuais acidentes com os 
equipamentos de campo tais como: facão, motosserra, trator, tesoura de poda, facas em geral e outras 
ferramentas e materiais usados nas aulas práticas. Ficando acordado ser de inteira responsabilidade 
do aluno inscrito tomar as devidas precauções, manter atenção e prudência durante as atividades 
práticas, bem como estar atento às instruções de trabalho, usar os EPIs sugeridos na lista de objetos 
que devem ser trazidos pelo participante. 

Solicitamos que não sejam consumidos entorpecentes de qualquer tipo, drogas e bebidas alcoólicas 
nas dependências de IPEP, estando o participante sujeito à restrição de participação no curso.  

É importante que o participante esteja presente nas aulas, evitando atividades paralelas nos períodos 
destinados ao compartilhamento de informações de forma que contribua para a vida grupal proposta 
durante os dias de curso.  

Solicitamos que cuidem de seus pertences mantendo-os consigo, ou nos quartos dos alojamentos 
mantendo a ordem nas dependências, fica proibida a movimentação de móveis, elementos 
decoraticos, equipamentos, ferramentas, mudas, biomassa e substratos, utensílios de cozinha e 
alimentação e objetos em geral fora de seus locais indicados de uso sem acordo prévio. 

Objetos esquecidos ficarão disponíveis por até 15 dias para retirada no IPEP, não enviamos objetos 
esquecidos pelo correio ou transportadoras, portanto solicitamos que o participante cuide de seus 
pertences pessoais levando tudo que trouxe ao deixar o espaço. O Ipep não se responsabiliza por 
objetos desaparecidos ou perdidos, ou roubo de carros durante os cursos ou visitação, nas 
dependências do citado Instituto. 

CONTEÚDO DO CURSO DE AGRICULTURA ORGÂNICA 
No curso de Agricultura Orgânica estudamos os fundamentos da agricultura orgânica, desde sua 
conceituação inicial, que contêm as bases para qualquer tipo de agricultura, técnicas de compostagem 
e fertilização do solo, formação dos solos, manejo de hortaliças, agroflorestas, aleias, e noções sobr 
eprodução de sementes orgânicas 

MAIS INFORMAÇÕES: https://www.ipep.org.br/agriculturaorganica 

O curso é teórico-prático numa proporção aproximada de 3:7, a natureza das atividades práticas 
dependerão das condições climáticas. Qualquer esclarecimento entrar em contato pelo e-mail: 
contato@ipep.org.br  

Solicitamos que cuide de seus pertences pessoais levando tudo que trouxe ao deixar o espaço, 
atente aos avisos, horários das refeições e usos do espaço. 

http://www.ipep.org.br

