
  

 
 

 
Porto Alegre, 22 de janeiro de 2020 

 
Oportunidade 06/2020 – Palestra de Agronegócio 

Edital: Edital de Cadastramento e Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua 
Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 

Temáticas sugeridas  

• Sucessão familiar rural 

• Participação da mulher na gestão dos negócios rurais 

• Tendências e projeções para o Agronegócio 

• Rastreabilidade de vegetais frescos: Como Implementar a INC 02/2018 

• Empreendedorismo no agronegócio 

Observação: Essas temáticas são proposições de assuntos que poderão ser abordados na palestra. 
As propostas poderão contar com mais de uma temática e, também, outras temáticas não listadas 
acima. 

Objetivo:  O resultado esperado com o uso destas palestras é a difusão de conteúdo com temáticas 
envolventes e atuais, que engaje o público-alvo do SEBRAE/RS e que tenham o cuidado de 
segmentar assuntos e exemplos de acordo com a região do estado em que ocorrerá o evento. 

Metodologia sugerida: palestra 

Público-alvo: Produtores rurais, empresários que tem interesse de atuar no setor de Agronegócios. 

Carga horária estimada: 2 horas 

Prazo de cadastramento e envio dos materiais da etapa 1: 10/02/2020 às 12:00 

Aviso: é imprescindível que o palestrante tenha disponibilidade de atendimento em todas regiões do 
estado 

Etapa de análises: 

Etapa 1: A primeira etapa consiste apresentar seu produto em nosso Banco de Soluções.  

Etapa 2: A segunda etapa será direcionada as proposições aprovadas na primeira etapa. Para essa 
fase, será solicitado os slides da palestra, um vídeo de apresentação e teaser de divulgação – 
instruções serão enviadas por e-mail. 

Etapa 3: A segunda etapa será direcionada as proposições aprovadas na segunda etapa. Essa fase 
será de produção e validação dos conteúdos de divulgação (chamada e descritivo comercial) – 
instruções serão enviadas por e-mail. 

Observações: As empresas que possuem metodologias que contemplem os requisitos 
apresentados, devem realizar o credenciamento conforme os critérios previstos no Edital de 
Cadastramento e Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua Propriedade Intelectual 
SEBRAE/RS 02/2016. Se a empresa já está cadastrada através deste edital, deve apenas apresentar 
seu produto em nosso Banco de Soluções. 
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