
Formação Inicial em Agricultura Familiar oportunizado pelo campus Maués. 
 
No dia 04 de setembro de 2017 foi realizada Cara Familiar Rural de Boa Vista do Ramos, 

Localizada na Zona Rural do município de mesmo nome a Aula Inaugural do curso de Formação 
Inicial em Agricultura Familiar oportunizado pelo campus Maués. Curso Proposto pela Professora 

Melissa Michelotti Veras, do Eixo Tecnológico de Recursos Naturais do campus Maués. Nesta aula 
inaugural, além dos professores do IFAM campus Maués, Israel Pereira dos Santos, Coordenador do 

Eixo Tecnológico de Recursos Naturais do IFAM campus Maués, Izaquiel Mateus Macedo Gomes, 
Gustavo André Colombo, Maria Rutimar de Jesus Belizário, Melissa Michelotti Veras, Paulo 

Adelino de Medeiros e Caroline S. Lara, estiveram presentes autoridades locais do poder público 
municipal de Boa Vista do Ramos, do executivo e do legislativo, da Universidade do Estado do 

Amazonas, representado na pessoa do Senhor André de Oliveira Melo, líderes comunitários, 
membros e representantes da administração da Casa Familiar Rural e todos os discentes do curso 

em Agricultura Familiar. 
 

O Curso em Agricultura Familiar é um curso Presencial, diurno, de Formação Inicial, com Carga 
Horária de 320 horas, que funcionará por meio da Pedagogia da Alternância, que terá as suas aulas 

teóricas e práticas nas dependências da própria Casa Familiar Rural e que atenderá a 30 moradores  
da zona rural deste município.  

 
Na fala do Professor Elias, Diretor Geral do campus Maués vemos a importância deste curso: “Esta 

atividade se torna importante porque é a primeira atividade de fato realizada pelo IFAM campus 
Maués no município de Boa Vista do Ramos, o qual pertence a área de abrangência geográfica do 

campus Maúes. Haja vista, que ao utilizar a pedagogia da alternância além de levar conhecimento, 
capacitação técnica e profissional, permite que o trabalhador e a trabalhadora não precise se 

deslocar de seu local de vivência até a cidade Maués”. Confira as imagens da ações formação  
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FIGURA 1 - Professora Melissa - 2017 

 



 
FIGURA 2 - Professora Melissa -2017 



  
FIGURA 3 - Professora Melissa – 2017 



 
FIGURA 4 - Professora Melissa – 2017 
 

 


