
Formulário de Inscrição VI PU
Olá, seja bem vindo(a) à VI edição do curso de Permacultura Urbana em Belo Horizonte!

*Obrigatório

Endereço de e-mail *1. 

Ir para a pergunta 1.

Formulário de Inscrição VI PU

* O curso será realizado entre 15 e 17  de Março de 2019 na sede da Feira Terra Viva, no 
bairro Santa Tereza, em BH - MG, com a equipe de permacultores do Instituto de 
Permacultura EcoVIDA São Miguel, coordenadores do LARboratório Guia de 
Permacultura, Marcenaria de Caçamba e Sítio Céu e Terra - Estação de Permacultura.  
Links disponíveis no site http://ecovidasaomiguel.org/. 
Acesse e conheça um pouco mais nosso coletivo!!

* Durante um final de semana inteirinho, em imersão profunda, recheado de vivências 
transformadoras! 
Serão oferecidas as seguintes oficinas e atividades:

❆ DESIGN (PLANEJAMENTO) EM PERMACULTURA
❆ COMPOSTAGEM
❆ AGROECOLOGIA 
❆ CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA 
❆ Sistema de separação de resíduos sólidos –  LIXO ZERO 
❆ MELIPONICULTURA (*optativa)
❆ PRODUTOS ECOLÓGICOS E NATURAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA (*optativa)
❆ ESPIRAL DE ERVAS 
❆ PINTURA COM TINTA DE TERRA 
❆ PERGOLADOS 

❆ FEIRA DE TROCAS E SEMENTES 
❆ CINEMINHA E SHOW DE TALENTOS
❆ PRATICAS MATUTINAS PARA DESPERTAR                                                                                                                        
❆ METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS E DE AUTOGESTÃO 

* Curso com certificado emitido pelo Instituto de Permacultura EcoVIDA São Miguel, com 
carga horária de 20h/aula.

* Instrutores do curso: Marina Utsch, Peter César do Nascimento e Euro Caetano 
permacultores e permacultoras do Instituto de Permacultura EcoVIDA São Miguel.
Oficineiro convidado: Thiago Sono - Spiralixo
Produção: Marcella Bezerra, Sabrina Costa Campos e Gilberto Ferraz da Rocha 
Coordenação Daniela Pantuso - Instituto de Permacultura EcoVIDA São Miguel

* Vagas limitadas. Inscreva-se já e garanta sua participação!

* Atenção!
Recomendamos a todos os participantes a opção de pernoitar no local do curso a fim de 
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que nossa vivência em Permacultura Urbana possa ser o mais integral possível! 
O formato de "imersão" proporciona trocas mais intensas e também contribui para o 
melhor andamento das atividades. 
Mas caso prefira não dormir no local pedimos a gentileza da pontualidade e atenção aos 
demais combinados que faremos no inicio do curso, certo? Daremos início as atividades 
na sexta-feira, dia 15 de março, às 18:00.
A possibilidade de pernoite será em barracas alocadas no galpão e pátio da Feira Terra 
Viva. 

* Recomendamos trazer: óculos de proteção, luvas, chapéu, calçado fechado, 
colchonete, roupa de cama e toalha, artigos de higiene pessoal, lápis de cor, caneta, 
caderno, instrumentos musicais, artigos para a feira de trocas, sementes e mudas, 
alegria, bom humor e receptividade. 

* Cada participante deverá trazer, ainda, o seu copo e/ou caneca. 

*O valor da inscrição do curso é R$ 400,00 incluindo 02 pernoites e todas as 
alimentações durante o curso (café da manhã, almoço, lanche e jantar ) 
ovolactovegetarianas. 

A forma de pagamento  por depósito bancário. 

Para maiores informações entrar em contato  no telefone / whatsapp (31) 975077631.

Grande abraço e até breve! 

Seu nome completo *2. 

Facebook ou instagram3. 

Telefone *4. 

Endereço5. 

Cidade / Estado *6. 

Idade *7. 
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Tem alguma restrição alimentar, problemas de saúde ou necessidade especial?
*

8. 

Você irá se hospedar no local do curso? (recomendável) *
Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Talvez

9. 

Poderá levar sua barraca e colchonete? (caso você não tenha, podemos
providenciar) *
Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Talvez consiga

Outro:

10. 

Como ficou sabendo do Curso VI PU - Permacultura Urbana? *11. 

Já participou de edições anteriores do Curso de Permacultura Urbana ? *
Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Outro:

12. 
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Quais são os seus objetivos e expectativas? *13. 

Caso deseje se apresentar partilhando conosco alguma experiência
profissional e/ou atividades de interesse que de alguma maneira relacionam
com a permacultura, utilize o campo abaixo

14. 

Termo de compromisso
Estou ciente de que as vagas são limitadas (15 participantes ) e que minha inscrição só 
estará garantida com o envio do comprovante de pagamento para o e-mail 
ecovidasaomiguel@gmail.com ou Whatsapp (31)975077631.

Estou ciente que as oficinas de produtos naturais e meliponicultura acontecerão 
simultaneamente e que terei que optar por fazer uma delas. As demais oficinas 
aconteceram com metodologia rotativa e será possível ao aluno participar de todas elas 
integralmente.

Também estou de acordo que, em caso de minha desistência com menos de 15 dias de 
antecedência, não haverá devolução do valor investido.

Estou alerta para o fato de que minhas dúvidas serão respondidas pelo e-mail 
ecovidasaomiguel@gmail.com ou (31)975077631. e que eu devo solicitar as informações 
que eu precisar por meio destes contatos.

Estou ciente de que o curso será realizado em Belo Horizonte, no Bairro Santa Tereza, na 
rua Rua Pouso Alegre, 1911. Tem início no dia 15 de Março, sexta-feira, às 18h, e finaliza 
no domingo, dia 17, por volta das 16:00. Me comprometo a ser pontual a fim de contribuir 
no bom andamento das atividades. 

A organização do curso não se responsabiliza por eventuais danos devido a mau uso de 
ferramentas ou comportamento inadequado dos cursistas perante às instruções de 
segurança durante as atividades práticas do curso.

Despesas médicas para eventuais problemas de saúde durante o curso são de 
responsabilidade do aluno.

A Comissão Organizadora se reserva o direito de cancelar o curso casa não haja quórum 
o suficiente havendo aí a devolução do pagamento antecipado. 

Em breve entraremos em contato para confirmar sua inscrição! 
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Li e concordo com o Termo de Compromisso
Marcar apenas uma oval.

Sim

15. 

Uma cópia das suas respostas será enviada para o endereço de e-mail fornecido
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