
 
 

Prezado Parceiro, Parabéns! 

 

Você foi indicado para participar do curso “Técnicas de experimentação 

Agrícola”, que acontecerá em Nampula, região norte de Moçambique, no período de 

26 a 30 de novembro de 2012. 

Este curso integra o “Programa Especial de Capacitação e Treinamento” do 

Programa ProSavana, uma ação cooperativa entre a Agência Brasileira de Cooperação 

(ABC), Agência de Cooperação Internacional (JICA), Ministério da Agricultura de 

Moçambique (MINAG) , Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil 

(MAPA) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 

 

Sobre o curso: 

 

O curso objetiva propiciar aos profissionais dos Centros Zonais Noroeste e 

Nordeste do IIAM o conhecimento dos métodos básicos da estatística teórica e 

aplicada, bem como os princípios da experimentação agrícola. Ao final do curso, os 

participantes estarão aptos a: 

� compreender o processo experimental, desde seu planejamento à divulgação dos 

resultados (incluindo redação de documentos científicos); 

� aplicar de forma correta delineamentos experimentais, especificamente os 

considerados no âmbito do Projeto ProSavana, em seus trabalhos de pesquisa 

(planejamento de experimentos em Engenharia Agronômica); 

� realizar a instalação de experimentos através do uso de delineamentos 

experimental mais adequados; 

� melhorar a compreensão de trabalhos científicos que utilizam metodologia 

estatística. 

 



 
O curso será desenvolvido em uma semana, todos os dias, o dia inteiro. 

Palestras, visitas técnicas, exercícios e trabalhos em grupo são as estratégias que serão 

utilizadas para repassar todo o conteúdo. Para isso, contamos com sua ativa 

participação. Segue anexa a programação completa. 

 

Ao chegar a Nampula, em caso de necessidade favor contatar a Henoque Silva 

nos seguintes telefones: (+258) 26 91 0606 /  (+258) 84 35 48 376. 

 

Saiba que o sucesso deste curso depende de você. Por isso, contamos com sua 

ativa participação em todos os momentos. Temos certeza de que teremos uma 

excelente semana juntos! 

 

Equipe coordenadora do curso, 

 

Coordenador Geral: Rodolfo Osorio de Oliveira – Embrapa Estudos e Capacitação 

Coordenador Local: Henoque Ribeiro da Silva – Coordenador Técnico da Embrapa 

Moçambique 

Instrutor: Dr. Jaison Pereira de Oliveira – Pesquisador da Embrapa Arroz e Feijão 

Instrutor: Dr. João Batista Duarte – Professor da Escola de Agronomia e Engenharia de 

Alimentos da Universidade Federal de Goiás 

 

 

 


