
ESCOLA CARIRIENSE DE PERMACULTURA - ESCAPE 

Edital 01/2019 

CHAMADA PÚBLICA PARA INGRESSANTES NO CURSO de Design em 
Permacultura – Turma 2019 

 

A presente chamada pública tem por objetivo realizar a seleção para interessados em 
ingressar no Curso de Design em Permacultura – CDP – Turma 2019. 

 

1. DAS VAGAS 

1.1. Serão oferecidas 30 vagas regulares no curso. 

 

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  

2.1. Ter no mínimo 16 anos;  

2.2. Ter 16 (dezesseis) horas quinzenais disponíveis para a participação no curso, 
conforme calendário divulgado nesta chamada pública ou conforme alterado em comum 
acordo com os cursistas. 

2.3. Ter disponibilidade para locomoção até os locais de realização do curso. 

Observação: assim como o transporte, a alimentação não será financiada pelo curso.  

 

3. DAS INSCRIÇÕES  



3.1 Período de inscrições é das 08h de 23 de agosto de 2019 até as 23h de 31 de agosto 
de 2019.  

3.2. O candidato deverá preencher o requerimento de inscrição disponível na plataforma 
Forms da UFCA (forms.ufca.edu.br). 

3.3. Deverão ser anexados ao requerimento de inscrição uma cópia da identidade e CPF. 

3.4. Além dos documentos citados no ítem 3.3., deverá ser anexada uma carta de intenção 
de até duas páginas, onde devem ser explicitadas as motivações para cursar o curso. 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

4.1 O processo de seleção é composto de uma etapa eliminatória com análise dos 
documentos anexados nas inscrições.  

 

5. DO CRONOGRAMA DO CURSO 

5.1. O curso se iniciará no dia 21/09, às 8 horas, na UFCA – Campus Crato, seguindo o 
cronograma conforme tabela abaixo: 

Encontros Data dos Encontros 
Encontro 1 21 e 22/09 
Encontro 2 05 e 06/10 
Encontro 3 26 e 27/10 
Encontro 4 09 e 10/11 

Apresentação dos trabalhos finais (Design) 23/11 
 

5.2. Os quatro primeiros encontros abordarão as seguintes temáticas: 

- Introdução à Permacultura 

- Ética e Princípios da Permacultura 

- Princípios dos Sistemas Naturais 

- Padrões 

- Metodologia do Design em Permacultura 

- Energia 

- Água 

- Ecologia Cultivada 

- Arquitetura Apropriada 



- Design para Eventos Extremos 

- Aquicultura 

-  Estruturas Invisíveis 

 

5.3. Os encontros ocorrerão preferencialmente no Campus do Crato da UFCA, entretanto 
poderá ocorrer em locais diferentes, a serem divulgados durante o curso.  

5.4. O curso contará com 9 encontros de 8 horas cada um, a ser realizado 
preferencialmente, totalizando 72 horas. 

 

6. FACILITADORES DO CURSO 

Brisa do Svadeshi Cabral de Melo: professora do Ifce campus Crato, coordenadora do 
projeto “Horta, Arte e Amor” e professora da disciplina de Agroecologia, desenvolve 
ações comunitárias de Educação Ambiental e possui experimentações em permacultura.   

Cícero da Silva Chagas: Graduado em História; Educador na Escola Família Agrícola 
Dom Fragoso; Educador Popular pela Rede de Educação Cidadã - RECID; Membro da 
Rede de Educação do Semiárido Brasileiro núcleo Cariri -RESAB; Artesão cadastrado 
no Centro de Artesanato do Estado do Ceará, com especialidades em Madeira e trançado, 
Eletricista residencial, Carpinteiro, Permacultor e Bioconstrutor. 

Eduardo Vivian da Cunha: professor na UFCA, atua no curso de Especialização em 
Permacultura desta mesma universidade, tendo estudos na área das ecovilas, economia 
solidária, bem como vivências correlacionadas à área da permacultura e economia 
solidária, coordenando atualmente a ITEPS (Incubadora Tecnológica de 
Empreendimentos Populares e Solidários). 

Luciana Melo: Permacultora formada pelo Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata 
Atlântica e Designer em Sustentabilidade certificada pelo Gaia Education e a 
Universidade do Meio Ambiente e da Paz. Diretora da Maloca Escola de Permacultura 
onde, desenvolve trabalhos e pesquisas na área de Educação para Sustentabilidade e 
Permacultura 

Paulo Rolim Campos: Educador em Permacultura, Geógrafo, Técnico em Arqueologia,  
atualmente curso Especialização em Permacultura e Mestrado em Desenvolvimento 
Regional Sustentável. Desde 2004 desenvolvo trabalhos para fins de popularizar a 
Permacultura por meio de atividades de pesquisa, formação, consultoria, assessoria 
técnica, dentre outras. 

 

7. INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DO CURSO 

7.1. IFCE-Crato (Instituto Federal do Ceará – Campus Crato): apoio em infraestrutura, na 
concepção pedagógica do curso, em facilitadores e apoio logístico. 



7.2. UFCA (Universidade Federal do Cariri apoio em infraestrutura, na concepção 
pedagógica do curso, em facilitadores e apoio logístico. 

7.4. Maloca Escola de Permacultura: apoio com facilitadores e proposta pedagógica do 
curso. 

 

8. DA AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

8.1. O curso apresenta como programa o mesmo currículo do Permacultural Design 
Course (PDC) internacional e fornece aos participantes o certificado reconhecido 
internacionalmente 

8.2. A avaliação no curso consistirá no acompanhamento da participação dos estudantes 
nas atividades, na sua frequência e na elaboração e apresentação de um trabalho final – 
um Projeto de Design Permacultural – em área a ser indicada nas primeiras aulas.  

8.3. Terá direito ao certificado o(a) participante que cumprir carga horária mínima 100% 
e a entrega/apresentação do trabalho final conforme apontado no item 7.1. 

9. DO CRONOGRAMA 

 

Evento Data 
Lançamento do edital e abertura das inscrições 23/08/2019 
Encerramento das inscrições 31/08/2019 
Resultado das inscrições 03/09/2019 
Início das aulas 21/09/2019 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

9.1. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão formada pelos facilitadores ligados 
ao curso. 

 

Juazeiro do Norte, 16 de agosto de 2017. 

 

 

COMISSÃO DE FACILITADORES DO CURSO 


