
 

              

EDITAL RETIFICADO: ITEM 6° 

EDITAL PARA IDENTIDADE VISUAL DO 62° CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDANTES DE AGRONOMIA E XXIV 

CONGRESSO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO DE ENTIDADES ESTUDANTIS DE AGRONOMIA; 

A Comissão Organizadora do 62° Congresso Nacional de Estudantes de Agronomia e XXIV Congresso Latino-

Americano e Caribenho De Entidades Estudantis De Agronomia, torna público o presente Edital de Seleção da 

Identidade Visual dos Eventos. 

Utilizando a Internet como plataforma colaborativa, a Comissão Organizadora propõe um concurso aberto e 

inventivo. Use e abuse de sua criatividade e contribua na construção do 62°CONEA + XXIVCLACEEA, que será 

realizado no município de Rio Largo-AL, no Centro de Ciências Agrárias – CECA/UFAL. O tema desta edição é: 

"EDUCAÇÃO POPULAR E SOBERANIA DOS POVOS: INTERNACIONALIZANDO SABERES E UNIFICANDO LUTAS 

NA AMÉRICA LATINA E CARIBE”. A Comissão Organizadora entende como identidade visual um projeto gráfico 

constituído pela marca do encontro e elementos figurativos ou abstratos que devem servir de base para a 

produção de peças publicitárias, itens de papelaria e outros materiais. 

Pela primeira vez o Congresso Nacional de Estudantes de Agronomia, assim como o Congresso Latino-

Americano e Caribenho de Entidades Estudantis acontecerá no estado de Alagoas. A edição do Encontro 

acontecerá no ano que vem sem data pré-definida, terá como tema: "EDUCAÇÃO POPULAR E SOBERANIA 

DOS POVOS: INTERNACIONALIZANDO SABERES E UNIFICANDO LUTAS NA AMÉRICA LATINA E CARIBE".  

A atual Comissão Organizadora do 62°CONEA + XXIVCLACEEA, propõe o debate em que possamos refletir 

sobre a raiz do problema que é o Agronegócio e suas consequências para as pessoas e ao meio ambiente. 

Pensar também o ciclo vicioso resultante do atual modelo de sociedade e suas práticas agrícolas que colocam 

a formação superior como uma ferramenta de manutenção dos padrões capitalistas e mantém a todos reféns 

do Agronegócio e a pensar como essa lógica de agricultura foi inserida nos cursos das Agrárias (seja pela 

estrutura dos currículos, do modelo de estágio, do caráter da pesquisa e da extensão ou da ausência de 

espaços de prática estudantil nas suas diversas áreas), servem como um instrumento de reprodução dos 

próprios vícios capitalistas do modelo do Agronegócio. 

Fazemos o convite aos estudantes e profissionais de toda a América-Latina para refletir sobre o atual modelo 

de sociedade e agricultura que temos nos dias de hoje e que todos/todas possam incluir- se na luta por uma 

educação pública gratuita, de qualidade, socialmente referenciada e por um modelo de Agricultura limpa e 

transformadora, onde enxergamos a Agroecologia como um caminho a se seguir. Discutiremos: 

1. Educação Popular; 

A Educação Popular é uma educação comprometida e participativa orientada pela perspectiva de realização 

de todos os direitos do povo. Não é uma educação fria e imposta, pois baseia-se no saber da comunidade e 

incentiva o diálogo. Não é “Educação Informal” porque visa a formação de sujeitos com conhecimento e 

consciência cidadã e a organização do trabalho político para afirmação do sujeito. É uma estratégia de 

construção da participação popular para o redirecionamento da vida social. A principal característica da 

Educação Popular é utilizar o saber da comunidade como matéria prima para o ensino. É aprender a partir do 

conhecimento do sujeito e ensinar a partir de palavras e temas geradores do cotidiano dele. 

Fonte: http://advivo.com.br/blog/paulo-kautscher/educacao-popular 

http://advivo.com.br/blog/paulo-kautscher/educacao-popular


2. Soberania dos Povos; 

A soberania, segundo Jellinek, traz em sua origem uma concepção política, tendo sido atribuída somente mais 

tarde uma conotação jurídica. Aduz-se que a soberania é, sem dúvida, a base da ideia de Estado Moderno. 

Aristóteles caracterizava a cidade-Estado em razão de a mesma ser dotada de autarquia, ou seja, ter aptidão 

para atender as suas próprias necessidades, o que não se aproximava, contudo, do conceito de soberania. Não 

havia na Antiguidade o ambiente propício para o desenvolvimento do conceito de soberania pelo fato de não 

existir ainda o antagonismo do poder do Estado a outros poderes. 

Soberania, em seu sentido político ou jurídico, é o exercício da autoridade que reside em um povo e que se 

exerce por intermédio dos seus órgãos constitucionais representativos. A soberania é uma autoridade superior 

que não pode ser restringida por nenhum outro poder e, portanto, constitui-se como o poder absoluto de 

ação legítima no âmbito político e jurídico de uma sociedade. 

Fonte: https://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/artigo/746/o-estado-povo-soberania 

A palavra soberania deriva da junção de dois fragmentos de raiz latina: super e omnia, que literalmente 

significam algo como poder supremo, no sentido de que não há poder superior ao “soberano”. 

Um Estado em que impera a Soberania Popular é criado e sujeito à vontade das pessoas (todas elas ou a 

grande massificação delas), que são a fonte de todo o poder político. Trata-se do princípio básico das 

democracias. Na Legislação brasileira, a Soberania popular está consagrada na Constituição: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I. A soberania; 

II. A cidadania; 

III. A dignidade da pessoa humana; 

IV. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V. O pluralismo político. 

Parágrafo único: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição.”. 

Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/soberania.htm 

3. Internacionalização de Saberes; 

É também um contexto da sociedade do conhecimento e da informação na qual o domínio de ambos passa a 

ser central para a execução e concretização de seu projeto econômico, político e ideológico. O conhecimento 

deixa de ser local para se tornar global, em rede, em interação, em colaboração e as formas de comunicação 

hibridizam-se e diversificam-se. O Conhecimento científico, tecnológico, mobiliza e alimenta a produção e o 

consumo da sociedade, seu progresso e sua evolução. Somos confrontados com uma produção de 

conhecimento que transforma as relações (sociais, culturais, políticas, econômicas e pessoais) e que, por isso, 

se constituem em formas de explicar e compreender o mundo. 

Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-44502016000200515&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt 

Quando tratamos de internacionalização de saberes temos que ter em mente os privilégios a serem 

alcançados como “benefícios” para as pessoas que os consegue. A questão do conhecimento e do acesso a 

está pauta, fica sendo muito mais difícil para as pessoas negras por exemplo, justamente pela falta de 

oportunidade ou discriminação em todo esse processo. 

https://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/artigo/746/o-estado-povo-soberania
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/soberania.htm
fonte:%20http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-44502016000200515&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt


O esforço em unir, articular ou “integrar” parece ser algo presente em quase todos os movimentos sociais do 

campo, não só no universo dos congressos, conferências e encontros, mas também nas demais modalidades 

de ação coletiva, como marchas, atos, ocupações, acampamentos, entre outros. Esse esforço, contudo, coloca 

para aqueles que se organizam politicamente o problema de como realizar, isto é, de como pôr em prática 

esse projeto de unidade das lutas. 

Sendo assim, a noção trabalhada de pluralidade não se refere somente à diversidade de grupos sociais 

(camponeses, indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco, seringueiros, extrativistas, sem-terra) que estes 

eventos propõem fazer “encontrar”, mas também às diferentes inserções ideológicas e projetos políticos dos 

coletivos e atores em questão. Esse aspecto ficou mais evidente no momento em que se problematizava a 

relação com o Estado – algo muito presente em ambos os eventos. 

Nesse sentido, percebemos que essa problematização sinalizava para um aspecto mais amplo, acerca da 

reflexão nativa em torno de sua própria prática política. 

Fonte: http://www.evento.ufal.br/anaisreaabanne/gts_download/Marcela%20Rabello%20de%20Castro%20Centelhas%20-

%201020824%20-%204201%20-%20corrigido.pdf 

4. Agroecologia; 

A agroecologia refere-se ao estudo da agricultura desde uma perspectiva ecológica. Tem como unidades 

básicas de análise os ecossistemas agrícolas, abordando os processos agrícolas de maneira ampla, não só 

visando maximizar a produção, mas também otimizar o agroecossistema total - incluindo seus componentes 

socioculturais, econômicos, técnicos e ecológicos. 

Atualmente, o termo agroecologia pode ser entendido como uma disciplina científica, como uma prática 

agrícola ou como um movimento social e político. 

Nesse sentido, a agroecologia não existe isoladamente, mas é uma ciência integradora que agrega 

conhecimentos de outras ciências, além de agregar também saberes populares e tradicionais provenientes 

das experiências de agricultores familiares de comunidades indígenas e camponesas. 

Portanto, a base de conhecimento da agroecologia se constitui mediante a sistematização e consolidação de 

saberes e práticas (empíricos tradicionais ou científicos), visando à agricultura ambientalmente sustentável, 

economicamente eficiente e socialmente justa. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Agroecologia 

5. Opressões. 

As opressões estão sempre na pauta da militância, discutir o privilégio também deve estar. Um não existe sem 

o outro. São faces da mesma moeda, porque quando se fala em relações desiguais de poder, está se falando 

em relações em que uns estão privilegiados – possuem mais direitos, mais legitimidade, mais autoridade – e 

outros são oprimidos – são marginalizados, ignorados, violentados. 

A invisibilidade do privilégio, um dos segredos de se manter um privilégio é desconhecê-lo, não o sentir ou 

mesmo silenciá-lo. Michael Kimmell conta que quando foi a um congresso, escutou por alto uma conversa 

entre duas feministas, uma branca e uma negra. A feminista branca estava propondo à colega que as suas 

experiências na condição de “mulheres” poderiam superar diferenças outras, culturais ou raciais, e uni-las na 

causa. Em seguida, a feminista negra perguntou: “Quando você acorda de manhã e olha para o espelho, o que 

você vê?”. A colega respondeu: “Eu vejo uma mulher”, no que a primeira logo replicou: “Pois é, eu vejo uma 

mulher negra.” (PEASE, 2010). 

http://www.evento.ufal.br/anaisreaabanne/gts_download/Marcela%20Rabello%20de%20Castro%20Centelhas%20-%201020824%20-%204201%20-%20corrigido.pdf
http://www.evento.ufal.br/anaisreaabanne/gts_download/Marcela%20Rabello%20de%20Castro%20Centelhas%20-%201020824%20-%204201%20-%20corrigido.pdf
fonte:%20https://pt.wikipedia.org/wiki/Agroecologia


Assim, vê-se que se a feminista branca não tomar consciência de sua cor – de que ela é branca e que isso 

significa privilégios em termos de relações raciais, ainda que seja feminista por estar ciente das opressões que 

sofre como mulher – ela poderia muito bem reproduzir privilégios de cor/raça e possivelmente de classe. Por 

isso, a primeira medida é falar do problema, expô-lo de forma a transformá-lo em um “problema”. Caso 

contrário, o privilégio não será questionado. Seguirá intacto pois, acompanhado da invisibilidade, tem-se a 

normatização do privilégio: quando a condição privilegiada passa a ser entendida como norma, a partir da 

qual se definem os desvios. As diferenças são entendidas como negativas. 

Fonte: https://ensaiosdegenero.wordpress.com/tag/opressao/ 

6. Movimentos Sociais; 

Movimento social é a expressão da organização da sociedade civil, formada por ações coletivas onde os 

indivíduos tem como objetivo alcançar mudanças sociais através do debate político dentro de um determinado 

contexto na sociedade. 

Este tipo de expressão é característica de uma sociedade plural, pois ela age de forma coletiva para 

representar um movimento de resistência que luta pelas diversas formas de inclusão social. 

Fonte: https://www.significados.com.br/movimento-social/ 

 

Observações: Todo o conteúdo descrito acima é de inteira responsabilidade de seus autores e por este motivo 

é/foi anexado neste edital, o link referente os textos completos para cada tópico. Tópicos esses que serão 

abordados no evento (62° CONEA + CLACEEA), e para os participantes que assim possam se dispor desse 

conteúdo para a criação da arte, é necessária uma pesquisa ainda maior acerca dos assuntos aqui 

mencionados. Assuntos estes que se faz presente em livros, cartilhas, vídeos e em todo os outros conteúdos 

midiáticos disponíveis na internet sobre tais. 

 

 

 

NORMAS REGULAMENTARES DO PRESENTE EDITAL PARA IDENTIDADE VISUAL DO 62° CONGRESSO 

NACIONAL DE ESTUDANTES DE AGRONOMIA E XXIV CONGRESSO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO DE 

ENTIDADES ESTUDANTIS DE AGRONOMIA: 

 

 

1. Dos participantes; 

1.1. O concurso é aberto a todos/as os/as interessados/as, de quaisquer áreas. É permitida a participação 

de forma individual ou coletiva; 

1.2. Sendo participação coletiva, é de responsabilidade dos/as autores/as a divisão da premiação, caso 

sua resposta/arte seja a ganhadora; 

1.3. Cada participante é responsável pela originalidade de seu trabalho. A Comissão Organizadora exime-

se de coincidências, semelhanças ou plágio que porventura possam ocorrer entre trabalhos 

concorrentes e/ou obras já existentes; 

1.4. Os/as participantes deverão apresentar obra inédita. 

 

fonte:%20https://ensaiosdegenero.wordpress.com/tag/opressao/
https://www.significados.com.br/movimento-social/


2. Das exigências; 

2.1. A marca base deve ser composta por um logotipo com as palavras “62° CONEA + XXIV CLACEEA” e 

estar acompanhada ou não de um símbolo gráfico. Deve ser de fácil identificação e memorização, e 

permitir que seja vista e identificada em diferentes escalas, assim como nas versões colorida e 

monocromática. A aplicação da frase tema do encontro "EDUCAÇÃO POPULAR E SOBERANIA DOS 

POVOS: INTERNACIONALIZANDO SABERES E UNIFICANDO LUTAS NA AMÉRICA LATINA E CARIBE”, 

pode ser utilizada junto a marca ou em outras composições; 

 

2.2. Enviar marca base sobre fundo branco, preto e transparente, além da versão negativa (marca em 

branco sobre fundo preto); e também versão da marca em preto e branco nos formatos JPEG e aberto 

(independente do programa gráfico utilizado); 

 

2.3. Para realizar a submissão, o/a participante deverá entregar à comissão uma proposta de cartaz 

acompanhada de uma marca base. O número de propostas a serem apresentadas pelo/a concorrente 

é de, no máximo, 4 (quatro), de acordo com os pré-requisitos abaixo: 

 

 Formato básico do cartaz: A3 (420x594mm); 

 Imagens para mídias socias; imagem de perfil das mídias, capa de YouTube, Facebook; 

 Técnica de elaboração: livre, considerando a possibilidade de reprodução de forma mecânica; 

 Itens obrigatórios: frase-tema, marca base e local; 

 Espaço para divulgação de logomarcas, apoio e patrocínio: 3x3cm cada. 

 

3. Das inscrições; 

3.1 As propostas de material deverão ser enviadas para o endereço eletrônico: arte.62conea@gmail.com 

nos formatos JPEG e aberto (independente do programa gráfico utilizado), com nome do concorrente, 

localidade, telefone e RG anexado ao corpo da carta eletrônica; 

 

3.1 O prazo final para o envio será até às 23h59min do dia ”10 de janeiro de 2019”. 

 

4. Da avaliação; 

4.1 A escolha final das propostas será feita por meio de uma votação secreta pela Comissão Organizadora, 

em caráter de escolha por maioria ou unanimidade; 

 

4.2 A proposta vencedora será divulgada até 24h após o prazo final de envio das propostas; 

 

4.3 Membros da Comissão Organizadora que participarem do concurso estão impedidos/vetados de fazer 

parte da votação para a escolha final da identidade do evento; 

 

4.4 Todos os participantes devem estar cientes de que suas artes podem eventualmente ser ajustadas, se 

necessário e acordado pela comissão organizado do 62° Congresso Nacional de Estudantes de 

Agronomia e XXIV Congresso Latino-americano e Caribenho de Entidades Estudantis de Agronomia. 

 

4.5 Fica a critério da Comissão Organizado a seleção das artes no momento da avaliação, sendo que se o 

mesmo (grupo), não achar que os participantes conseguiram contemplar toda a dinâmica e temática 

dos eventos, será reaberto um novo edital com datas e instruções publicadas pelo mesmo. 



5. Das premiações; 

Apenas o primeiro colocado(a) receberá: 1 inscrição grátis para o 62° Congresso Nacional de Estudantes 

de Agronomia e XXIV Congresso Latino-Americano e Caribenho De Entidades Estudantis De Agronomia + 

Certificado de Premiação do Concurso + R$ 500,00 (quinhentos reais); os demais participantes receberam 

um certificado de participação no edital de identidade visual. 

 

6. Das datas e prazos; 

30/11/2018 ABERTURA DO CONCURSO (EDITAL); 

10/01/2019 DATA MÁXIMA PARA INSCRIÇÕES DE PROPOSTAS; 

11/01/2019 ANÁLISE DAS PROPOSTAS ENVIADAS À COMISSÃO ORGANIZADORA; 

11/01/2019 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO (ESCOLHA). 

 

7. Das disposições gerais; 

7.1 O/a participante que obtiver a premiação cede automaticamente os direitos autorais de seu trabalho 

ao CONEA+CLACEEA por prazo indeterminado, abrindo mão de qualquer tipo de indenização, 

ressarcimento ou pagamento pela cessão desses direitos; 

 

7.2 Sob nenhum pretexto serão aceitos os trabalhos que não forem entregues na forma e no prazo 

previsto neste regulamento; 

 

7.3 O quadro proposto de datas e prazos como apresentado no ponto “6.” Deste edital pode sofrer 

algumas alterações se assim proposto pela Comissão Organizadora do evento, contudo, com aviso 

prévio e divulgado pelo mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de dezembro de 2018. 

Comissão Organizadora do 62° Congresso Nacional de Estudantes de Agronomia e XXIV Congresso Latino-

Americano e Caribenho De Entidades Estudantis De Agronomia. 

 


