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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 Identificação da Atividade: 

- Descreva qual atividade será desenvolvida 

 

1.2 Coordenador(a) da atividade: 

- Profº. (Breve resumo sobre o currículo do coordenador da atividade) 

 

2. DA DISCIPLINA OU DA ÁREA DE AÇÃO 

2.1 – (Qual o campo de ação ou área de atuação) 

 

2.2 Docentes ou profissionais envolvidos: 

- Profº. (Nome de todos os profissionais do parceiro que irão participar das 

atividades, Nome completo e função) 

 

2.3 Carga Horária: 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 

 

2.4 Número de profissionais da Faculdade de Goiana solicitados para o 

desenvolvimento e cooperação nos trabalhos e/ou atividade: 



- Total de _____ membros da FAG, sendo XX (     ) manhã   XX(     ) tarde   XX(      

) noite. Preferencialmente profissionais da área de 

____________________________ 

 

3. PÚBLICO ALVO  

- (Inserir qual o público alvo da atividade). 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 

 

5. OBJETIVOS DA PARCERIA 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. 

 

5.1 Objetivos Específicos: 

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; 

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; 



3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; 

 

6. JUSTIFICATIVA 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 

 

7. METODOLOGIA 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 

 

8. REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA VEGETAL (ANDEF) Tecnologia em 

primeiro lugar: o Brasil a caminho de se tornar o maior produtor mundial 

de grãos. Revista Defesa Vegetal , Maio de 2009 



BARBOSA, L. C. A. Os pesticidas, o homem e o meio ambiente. Viçosa: 

Editora UFV, 2004. 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Regularização de 

Produtos – 

Agrotóxicos, 2018. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/registros-

eautorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-de-agrotoxicos/autorizadas>. 

Acesso em: 07 Nov. 2020. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Quantidade de Agrotóxico 

Comercializado por Classe de Periculosidade Ambiental, 2018. Disponível 

em: <http://www.mma.gov.br/informma/item/11294-quantidade-de-agrotoxico >. 

Acesso em: 27 out. 2020. 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Decreto no 

4.074, de 04 de janeiro de 2002, que regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de 

julho de 1989. Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 

embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final 

dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e 

a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras 

providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4074compilado.htm>. 

Acesso em: 23 out. 2020. 

 

Goiana-PE, ______de ______ de ________. 

 

______________________________ 

Nome do coordenador da atividade e função 



 

 

ASSINATURAS DE AUTORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EM PARCERIA 

 

 

 

 

Direção Geral 

 

 

Coordenação pedagógica 

 

 

Coordenação do NUPEM 


