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Introdução 
 

O referido projecto de apoio a capacitação do sector de semente no Vale de Zambeze (MOZ 230) 

terá uma duração de 4 anos, com início em 15 de Setembro de 2015. 

O objectivo principal deste projecto, que é financiado pelo NUFFIC, agência do Governo dos Países 

Baixos, é de contribuir para o desenvolvimento sustentável da economia rural e segurança alimentar 

melhorada para homens e mulheres através de desenvolvimento integrado do sector de semente no 

Vale de Zambeze. 

O projecto prevê 9 resultados principais: (i) Estrutura de gestão e implementação do projecto; (ii) 

Planos flexíveis e específicos para cada instituição para a capacitação do sector de sementes com 

atenção para questões de género; (iii) Capacidade para dar cursos de curta duração; (iv) Capacidade 

de quadros das instituições; (v) Cursos curriculares sobre sector de sementes; (vi) Oportunidades 

melhoradas de emprego no sector de semente; (vii) Instituições como centro de referência para o 

sector de semente; (viii) investigação por Acão no sector de sementes; e (ix) Sistema de controlo de 

qualidade de educação e formação para o sector de semente 

A parceria para a implementação do projecto consiste em um consórcio holandês (Instituto Real dos 

Trópicos (KIT), Centro de Inovação de Desenvolvimento de Universidade de Wageningen e a 

Universidade AERES de ciências aplicadas) e um consórcio Moçambicano liderado pela Agência de 

Desenvolvimento do Vale do Zambeze, e sete Instituições de Educação e Formação Agrária: Instituto 

Agrário de Mocuba (IAM); Escola Profissional Agrária de Caia (EPAC); Faculdade de Engenharia 

Agronómica e Florestal da UniZambeze (FEAF); Escola Agrária de Chidzolomondo (EAC); Faculdade 

de Ciências Agrárias da UniZambeze (FCA); Instituto Agrário de Chimoio (IAC); e Instituto Superior 

Politécnico de Manica (ISPM). 

Depois do lançamento do projecto, o consórcio e os parceiros procederem uma avaliação de 

necessidades com os principais intervenientes no sector das sementes, para ter uma imagem clara 

das exigências do mercado em termos de competências necessárias para os actuais e futuros 

funcionários, como também os serviços esperados. Este estudo de necessidades também forma a 

base para um curso de desenvolvimento integrado de sementes aos níveis de ensino superior, médio 

e básico. 

 

O sector de sementes em Moçambique 
No sector de sementes em Moçambique existem vários sistemas de sementes (www.ISSDseed.org), 

Estes sistemas são definidos na base de origem de sementes que o produtor em Moçambique utiliza. 

Isto depende da cultura e da região do país, e podem ser1: 

 Sistemas formais de sementes (semente certificada). Mais ou menos 5% de total de 

sementes utilizadas (entre semente de grão e de material vegetativo) é semente certificada. 

                                                           

1 AdZ, 2014. www.ISSDseed.org  

http://www.issdseed.org/
http://www.issdseed.org/
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 Sistemas intermédios ou semiformais de semente (semente garantida). Mais ou menos 30% 

do total das sementes utilizadas é semente garantida ou algo parecido (semente comprada 

pelo camponês). 

 Sistemas informais de sementes (semente de ‘confiança’). Mais ou menos 65% das sementes 

utilizadas pelos camponeses originam da própria machamba do camponês ou de outras 

machambas da comunidade. A qualidade deste tipo de semente este baseada na confiança 

entre camponeses. 

 

Curso de formação de formadores 
 

The current course is a specific activity under component 3 of the project; see above. This ISSD 

training of trainers course aims to train trainers of higher level education institutes in the application 

of a more integrated approach towards seed sector development. During the training the 

participants will be supported to adapt the different training modules to their own work, i.e. the 

regular courses for BSc and MSc students, as well as short courses for seed sector professionals. Few 

trainers are currently involved in the provision of short courses; this training will help them to 

become engaged in this type of work. The training modules are developed for seed sector 

professionals, taking into account their current knowledge, experience and interests.  

O curso terá uma duração de 2 semanas (10 dias), incluindo aulas práticas e teóricas e concentra em 

5 competências: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 

Grupo Alvo 

O grupo alvo final são os actores do sector de sementes. Através deste curso também se formam os 

formadores (docentes universitários) que irão atender a demanda do sector de sementes através de 

cursos de curta e longa duração 

The direct target group for this training are the trainers; the indirect/final target group for the 

training are seed sector professionals. For this specific course at higher education level we focus on 

the following professionals: plant breeders; seed production specialists (research, government, 

companies) and seed inspectors; and seed entrepreneurs.  

 

Temas do curso 

O curso de 10 dez dias terá um programa com os seguintes 5 temas:  

1. Desenvolvimento Integrado de Sementes 

2. Comunicação e Extensão  

3. Selecção de variedade  

4. Produção de sementes e garantia de qualidade de sementes 

5. Negócio de sementes 
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Depois de um dia de introdução para o curso e a b abordagem de DISS, haverá dois sobre cada um 

dos outros quatro temas. O curso será concluído com um dais de planificação de acções, e que os 

participantes do curso desenvolvem um plano concreto para integrar os planos (adaptadas) de aulas 

dos 5 temas  nas suas actividades, cursos (novos) de duração curta e cursos curriculares (adaptados 

ou novos). 

 

As tarefas e objectivos por tema 
 

Ver Anexo 1 

Princípios orientadores A base 

Adoptar uma perspectiva mais integrada em relação ao desenvolvimento do sector de sementes, t 

tomando em conta a realidade dos camponeses produtores em relação ao aceso de semente de 

qualidade das variedades que eles/elas preferem. 

- Capaz de compreender a relevância de desenvolvimento de sector de sementes, a abordagem 
de DISS e os seus princípios orientadores (Conhecimento) 

- Capaz de analisar diferentes sistemas de sementes (Conhecimento) 
- Capaz de conduzir uma análise integrado de sector de sementes (Aplicação) 
 

Comunicação e Extensão 

Estabelecer ligações entre diferentes actores da cadeia de valor de sementes para melhorar a 

eficiência da cadeia de valor de sementes 

 Capaz de reconhecer diferentes actores na cadeia de valor de sementes (conhecimento) 
 Capaz de analisar lacunas no desempenho da cadeia de valor de sementes  
 Capaz de desenvolver modalidades para a promoção da colaboração entre actores da cadeia 

do valor de sementes (síntese) 
 

Selecção de variedade 

Executar ensaios de selecção participativa de variedades envolvendo produtores, extensionistas e 

produtores de sementes para melhorar a adoptação e uso de variedades melhoradas e melhorar a 

eficiência dos programas de melhoramento de variedades. 

 Capaz de identificar diferentes variedades disponíveis com a sua característica 
(Conhecimento) 

 Capaz de seleccionar o melhor modelo de Selecção Participação de Variedades 
(Compreensão) 

 Capaz de desenhar Ensaios de Selecção Participativa de Variedades 
 Capaz de juntar e relacionar com diferentes actores nos ensaios de selecção participativa de 

variedades (síntese) 
 

Produção de sementes e garantia de qualidade de sementes 

Desempenhar diferentes tarefas de garantia de qualidade de sementes, incluído inspecção de 

campo e testagem no laboratório, para melhorar a qualidade 

 Capaz de exprimir os elementos principais da qualidade de semente (Conhecimento) 
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 Capaz de descrever diferentes mecanismos de garantia de qualidade de sementes para 
semente de qualidade garantida e certificada (Compreensão) 

 Capaz de desempenhar as todas as tarefas necessárias [ara inspecção do campo e testagem 
no laboratório de semente de qualidade garantida e certificada (aplicação) 

 

Negócio de sementes 

Desenvolver plano de negócios de sementes incluído comercialização e promoção para um 

crescimento sustentável de negócio 

 Capaz de descrever os componentes principais de um plano de negócios de semente 
(Conhecimento) 

 Capaz de desenvolver um plano de negócio de sementes, incluída produção de semente, 
comercialização e finanças (Síntese) 

 Capaz de estimar a demanda efectiva de sementes e saber ligar isto a planificação da 
produção de sementes (Avaliação) 

 

Abordagem de formação  

A formação e baseada na prática e orientada para as tarefas e objectivos indicados e muito 

interactivo. 

O curso inclui aulas, tarefas para trabalho em grupos e um dia de visita ao campo. 

 

Planos de aulas 

Para cada um dos temas e tópicos acima indicados, elaboramos planos de aula. Estes planos de aula 

apoiam os facilitadores na sua preparação, implementação e avaliação das aulas e sessões. 

Os planos de aula (quatro numa sessão de um dia) incluem informação básica sobre a aula, 

objectivos, grupo alvo, processo de instrução, instruções práticas, avaliação de cada sessão e 

materiais de recurso. Este manual inclui todos os planos de aula. 
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O programa 
Dia Tema Bloco  Tópico 

1 Base de DISS 1 Aula: Introdução geral sobre DISS  

2 Exercício: análise do sistema de semente 

3 Exercício: análise do sistema de semente (Cont.) 

4 Exercício sobre FdF 

2 Comunicação e 

extensão 

1 Aula: Actores na cadeia de valores de semente  

2 Exercício: Elaboração de cadeia de valor de semente para culturas 

específicas/sistemas de sementes  

3 Exercícios: Avaliação da performance dos actores na cadeia de 

valor de semente  

4 Exercícios: Avaliação da performance dos actores na cadeia de 

valor de semente (Cont.) 

3 Comunicação e 

extensão 

1 Exercício: elaboração de estratégias para fazer face a lacunas na 

cadeia de valor de semente  

2 Exercício: Apresentação e discussão das estratégias  

3 Aula: como promover a colaboração na cadeia de valor de 

semente.  

4 Exercício sobre FdF 

4 Selecção de 

variedades 

1 Exercício: Avaliação de variedades; perspectivas de diferentes 

grupos de produtores.  

2 Exercício: Avaliação de variedades; perspectivas de diferentes 

grupos de produtores (cont.)  

3 Aula: Estudo de caso sobre avaliação de variedades 

4 Exercício sobre FdF de SPV 

5 Selecção de 

variedades 

1 Aula: melhoramento participativo de plantas 

2 Aula: melhoramento participativo de plantas (cont.) 

3 Exercício: desenho de um programa de selecção participativa de 

variedade  

4 Exercício sobre FdF de MPP 

6 Garantia de 

qualidade de 

semente 

1 Aula: atributos de semente de qualidade e mecanismos para 

garantir a qualidade de semente 

2 Aula: Inspecção de campos  

3 Aula: testagem de semente 

4 Exercício sobre FdF 

7 Garantia de 

qualidade de 

semente 

 Visita de campo: visita a produtores de sementes (Sussundenga), 

pequenos produtores de semente (Gondola), Serviços Nacional de 

Semente (Chimoio) 

8 Negócio de 

semente 

1 Exercício: Modelo de negócios canvas – step 1&2 

2 Aula: Plano de negócio e estratégia de marketing 

3 Exercício: Modelo de Negócios canvas – step 3&4 

4 Aula: Plano de negocio e estratégia de produção de semente, 

incluindo analise da demanda  

9 Negócio de 

semente 

1 Exercício: Modelo de negócios canvas – step 5,6&7 

2 Aula: Plano de negócio e estratégia financeira 

3 Exercício: Modelo de negócios canvas – step 8&9 

4 Exercício sobre FdF 

10 Planificação de 

acções 

1 Planificação de acção 

2 Planificação de acção 

3 Avaliação do curso 

4 Encerramento 
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Planos da Aula 
 

Dia 1 Base de DISS 

1.1 Introdução geral sobre DISS  
 

Informação básica 
Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:   

Participantes:  

Aula prática ou teórica: Aula teórica 

Tema:  Base de DISS 

Tópico:  Introdução geral sobre DISS 

Ordem:  Dia 1 – bloco 1 (quatro blocos num dia) 

Data: Chimoio, 17-28 Outubro 2016 

Local:  Sala de aula 

Duração da aula:  
 

1.5 Horas 

Breve descrição sobre a aula 
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 
- Palestra e discussão sobre o desenvolvimento do sector de sementes, a abordagem DISS e os princípios 

orientadores de DISS 
- Palestra incluindo vídeo, com envolvimento activo dos participantes  

 

Objectivos 
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 
- Capaz de entender a relevância do desenvolvimento do sector de sementes, a abordagem DISS e os 

princípios orientadores de DISS (conhecimento) 
 

Grupo alvo 
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse 
esperado, motivação, etc. 

 
- Melhoradores; especialistas de produção de sementes (investigação; actores públicos, empresas) e 

inspectores de sementes, empreendedores na área de sementes. 
- Experiencia limitada numa perspectivo integrada de desenvolvimento do sector de sementes 
- Esperados preconceitos para o desenvolvimento do sector formal da semente como via única 
 

Processo de instrução 
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  
Motivar os 
participantes 

Facilitador:  
- Pergunta os participantes na plenária o que significa 

‘desenvolvimento integrado do sector de sementes 
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Usar o 
conhecimento de 
base 
Indicar o assunto 
Indicar os 
objectivos da 
aprendizagem e 
actividades 

 
Participantes:  
- Reflectindo individualmente 
- Ao pedido do facilitador, compartilhar em plenário  
 
Facilitador: 
- Explica os objectivos e as actividades da palestra. 

 
60 Min Exploratória  

Composição 
logica dos 
materiais de 
ensino 
Variação nos 
métodos de 
treinamento 
Incluir tarefas 
Considerar 
experiencias 
individuais sobre 
o tema 

Facilitador: 
- Explicação detalhada sobre os 8 princípios orientadores 

de DISS, apresentando a apresentação PPT 
- Demostração animação vídeo sobre os 8 princípios 

orientadores de DISS 
 
Participantes: 
- Estão autorizados a fazer perguntas sobre as 

informações fornecidas 

 

10 Min Avaliação  
Reflecção nos 
processos de 
treinamento 
Métodos de 
treinamento 
activos 

Facilitador:  
- Pede aos participantes para pensar em exemplos 

práticos para cada um dos 8 princípios orientadores de 
DISS. 
 

 

10 Min Transferência  
A essência do 
treinamento O 
que os 
participantes 
podem faze rem 
outro contexto 

 

Facilitador:  
- Pergunta aos participantes em uma sessão plenária 

para identificar o sistema de sementes que ganha o 
maior foco no currículo actual e ideias para preencher 
estas lacunas 
 

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 
práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas 
na próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve 
bem: 

 

Implementação – o que pode ser 
melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 
próximas aulas:  
 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 
apresentações, manuais de instrução, 
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- General introduction to Integrated Seed Sector Development: http://www.issdseed.org/resource/general-
introduction-integrated-seed-sector-development  
 

 

1.2 E 1.3 Exercício: análise do sistema de semente 
 

Informação básica 
Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:   

Participantes:  

Aula prática ou teórica: Exercício em grupos 

Tema:  Base de DISS 

Tópico:  Análise do sistema de semente 

Ordem:  Dia 1 – bloco 2&3 (quatro blocos num dia) 

Data:  

Local:  Sala de aula 

Duração da aula:  
 

3 Horas 

Breve descrição sobre a aula 
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 
- Introdução para as 4 etapas da análise de sistemas de semente 
- Exercício prático em grupos para analisar diferentes sistemas de sementes existentes em Moçambique  

 

Objectivos 
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 
- Capaz de analisar diferentes sistemas de sementes (conhecimento)  
- Capaz de conduzir uma análise de sistemas de semente (aplicação) 

 

Grupo alvo 
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse 
esperado, motivação, etc.  

 
- Melhoradores das plantas; especialistas na produção de sementes (investigação, sector publico, sector 

privado) e inspectores de sementes, empreendedores na área de sementes. 
- Conhecimento limitado esperado sobre os sistemas de sementes, conhecimento limitado esperado em 

executar umas análises de sistemas de sementes. 
- Interesse esperado, porque e um tópico importante e um ponto de entrada para o desenvolvimento 

integrado do sector de sementes. 
 

Processo de instrução 
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  Facilitador:   

http://www.issdseed.org/resource/general-introduction-integrated-seed-sector-development
http://www.issdseed.org/resource/general-introduction-integrated-seed-sector-development
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Motivar os 
participantes 
Usar o 
conhecimento de 
base 
Indicar o assunto 
Indicar os 
objectivos da 
aprendizagem e 
actividades 

- Explica os objectivos e actividades deste sessão 
 

 
Cartões coloridas 
Marcadores 
Fita-cola de papel 
 

60 Min Exploratória  
Composição 
logica dos 
materiais de 
ensino 
Variação nos 
métodos de 
treinamento 
Incluir tarefas 
Considerar 
experiencias 
individuais sobre 
o tema 

Facilitador: 
- Explica as diferentes etapas da análise de sistemas de 

semente 
- (etapa 1) Divide os participantes em grupos (4-5 

pessoas), e pergunta para definir os diferentes sistemas 
de sementes existentes em Moçambique; escreve cada 
sistema em um cartão separado 

 
Participantes: 
- Trabalhar em grupos (4-5 participantes por grupo) 
- O pedido do treinador, compartilhar em sessão 

plenária e consolidar os resultados dos diferentes 
grupos  
 

Facilitador: 
- Valida os resultados do trabalho do grupo, pedindo aos 

participantes:  
o Se todos os diferentes sistemas de sementes 

foram registrados;  
o Se sistemas de semente podem ser agrupados 

ou devem ser separados 
 
Facilitador: 
- Palestra, explicando em detalhes o passo seguinte da 

análise  
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  Participantes:  
- Divide os sistemas de semente entre os grupos 
- (etapa 2) definem para cada sistema:  

o O tipo de culturas: culturas alimentares, 
culturas comerciais 

o Culturas grandes: mencionar duas culturas 
como exemplos 

o O tipo de variedades: variedades locais, 
melhoradas, exóticas, híbridas  

o O tipo de garantia de qualidade de sementes: 
informal, semente de qualidade garantida 
(QDS), certificados,  

o O mecanismo de disseminação de sementes: 
intercâmbio local, esquemas de distribuição de 
insumos, comerciantes/agrodealers 

- (etapa 3) Estimação dos grupos a contribuição dos 
sistemas analisados (%) a quantidade total de sementes 
disponíveis no sector nacional 

- (etapa 4) Nos cartões separados de verdes e vermelhos, 
grupos analisam para suas sistemas de sementes 
analisados as forças e fraquezas  
 

Formador e os participantes:  
- Após a conclusão da análise de sistemas de semente, 

compartilhar os resultados em plenária e discute 
 

 

10 Min Avaliação  
Reflecção nos 
processos de 
treinamento 
Métodos de 
treinamento 
activos 

Facilitador:  
- Pede que os participantes em plenária pensam como os 

pontos fracos nos diferentes sistemas de semente 
podem ser abordados.  

 

 

10 Min Transferência  
A essência do 
treinamento O 
que os 
participantes 
podem faze rem 
outro contexto 

 

Facilitador:  
- Peça aos participantes quais são as implicações da 

realidade dos diferentes sistemas de sementes para o 
seu trabalho? 

- Peça aos participantes para compartilhar em sessão 
plenária  

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 
práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas 
na próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve 
bem: 

 

Implementação – o que pode ser 
melhorado  
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Acções concretas para melhorar as 
próximas aulas:  
 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 
apresentações, manuais de instrução, 

- ISSD Technical note 2 – Seed Systems Analysis: http://www.issdseed.org/resource/issd-technical-note-2-
seed-systems-analysis  

 

 

1.4 Exercício sobre FdF 
 

Informação básica 
Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:  Binaissa Castiano, Dercio Felimone, Acácio Alfredo 

Participantes: Docentes de ISP e UniZambeze 

Aula prática ou teórica: Exercícios Individuais e em grupo com discussões plenários 

Tema:  Exercício de integração para cada um dos 5 temas 

Tópico:  Actividades de integração do currículo dos cursos de DISS 

Ordem:  Dia 1 Bloco 4 

Data: Chimoio, 17-28 de Outubro 

Local:  Sala de aulas 

Duração da aula:  
 

1.5 Horas em cada sessão 

Breve descrição sobre a aula 
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 
- Num caderno individual de aprendizagem os participantes avaliam as sessões de tópico no dia (ou dias) 

anterior (es) em relação as implicações para o seu trabalho 
- Eles discutem os planos de aula em grupos pequenos e adaptam os planos das sessões (planos de aulas) 

para o seu trabalho e compartilham as adaptações feitas no plenário. 
 

Objectivos 
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 
- Capaz de adaptar e implementar sessões comparáveis sobre o tema e os tópicos no seu próprio contexto 

de trabalho (síntese) 
-  

Grupo alvo 
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente e conhecimento sobre a matéria, interesse 
esperado, motivação, etc. 

http://www.issdseed.org/resource/issd-technical-note-2-seed-systems-analysis
http://www.issdseed.org/resource/issd-technical-note-2-seed-systems-analysis
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- O Grupo Alvo para a FdF são docentes e formadores dos cursos de formação na área de DISS de nível de 

educação superior 
- Os grupos alvos para a formação que os formadores desenvolvem são: Melhoradores, Especialistas de 

produção de sementes (investigação, administração publica, empresas) e inspectores de sementes e 
empreendedores de sementes. 

 

Processo de instrução 
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  
Motivar os 
participantes 
Usar o 
conhecimento de 
base 
Indicar o assunto 
Indicar os 
objectivos da 
aprendizagem e 
actividades 

Formador: 
- Fazer um breve resumo das sessões que serão 

avaliadas e adaptadas.  
- Perguntar os participantes para reflector brevemente 

sobre estas sessões.  
 

 

50 Min Exploratória  
Composição 
logica dos 
materiais de 
ensino 
Variação nos 
métodos de 
treinamento 
Incluir tarefas 
Considerar 
experiencias 
individuais sobre 
o tema 

Formador: 
- Perguntar os participantes para complementar os 

cadernos individuais de aprendizagem, incluindo 
questões sobre como melhorar as sessões 

- Dividir os participantes em grupos pequenos para 
adaptar os planos das sessões 
 

Caderno (de capa 
dura) pessoal de 
aprendizagem; 
Planos das sessões 
(forma imprimida e 
digital)  

10 Min Avaliação  
Reflecção nos 
processos de 
treinamento 
Métodos de 
treinamento 
activos 

Nota: Avaliação faz parte de orientação 
 

 

15 Min Transferência  
A essência do 
treinamento O 
que os 
participantes 
podem faze rem 
outro contexto 

 

Formador: 
 
- Pergunta os participantes de partilhar quais elementos 

das sessões de hoje eles utilizarão nas formações no 
futuro  

- Pergunta os participantes de partilhar quais elementos 
da sessão de dia eles vão adaptar e como 

-  

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 
práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   
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Avaliação da aula/secção 
Reflecte sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas 
na próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve 
bem: 

 

Implementação – o que pode ser 
melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 
próximas aulas:  
 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 
apresentações, manuais de instrução, 

- Gordijn, F., Helder, J. and N. Eernstman. 2012. Reflection methods – tools to make learning more explicit. 
Wageningen UR, Centre for Development Innovation 

 

  



14 
 

Dia 2 Comunicação e Extensão 
 

2.1 Actores na cadeia de valor de sementes 
 

Informação básica 

Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:   

Participantes:  

Aula prática ou teórica: Aula teórica 

Tema:  Comunicação e extensão 

Tópico:  Actores na cadeia de valor de sementes 

Ordem:  Dia 2- Bloco 1 (quarto blocos em um dia) 

Data:  

Local:  Sala de aulas 

Duração da aula:  

 

1.5 Horas 

Breve descrição sobre a aula 

Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 

- Apresentação e discussão sobre os actores na cadeia de valor de sementes e o seu papel. 
- Aula, incluindo vídeo, com envolvimento activa dos participantes.  
 

Objectivos 

Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 

- Capaz de identificar e reconhecer os diferentes actores e o seu papel na cadeia de valor de sementes 
(conhecimento) 

 

Grupo alvo 

Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse 

esperado, motivação, etc. 

 

- Melhoradores das plantas; especialistas na produção de sementes (investigação, sector publico, sector 
privado) e inspectores de sementes, empreendedores na área de sementes. 

- Conhecimento muito limitado esperado sobre o desenvolvimento de uma estratégia de comercialização 
como parte de plano de negócios; Conhecimento básico esperado com empreendedores na área de 
sementes. 

- Interesse esperado, porque e um tópico importante no comercio de sementes. 
 

Processo de instrução 

De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 

conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  

Motivar os 

participantes 

Usar o 

conhecimento 

de base 

Indicar o 

assunto 

Indicar os 

objectivos da 

aprendizagem e 

actividades 

Facilitador: 

- Pergunta participantes sobre o conhecimento (dos 
estudantes) sobre cadeia de valor de sementes e como 
eles entendem isto  

- Discussão sobre a cadeia de valor de sementes e o 
contexto político geral; 

- Explicação dos objectivos e actividades durante a aula  
 

Participantes: 

- Discussão em pares (zunzum, buzz)  
- Na base de pedido de formador, a apresentação no 

plenário 
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Facilitador: 

- Introduzir o tópico e explicar os objectivos da aula 
 

60 Min Exploratória  

Composição 

logica dos 

materiais de 

ensino 

Variação nos 

métodos de 

treinamento 

Incluir tarefas 

Considerar 

experiencias 

individuais 

sobre o tema 

Facilitador:  

- Demonstrar um vídeo que mostra como uma cadeia de 
valor de sementes (CVS) funciona. 

- Iniciar uma discussão sobre o funcionamento de CVS 
em Moçambique  

 
Participantes:  

- Podem fazer perguntas e pedir mais informação sobre 
estas apresentações (PPT e vídeo)  

 

10 Min Avaliação  

Reflecção nos 

processos de 

treinamento 

Métodos de 

treinamento 

activos 

Facilitador:  

- Pergunta questões reflectivas sobre a Cadeia de valor 
de Sementes e  

- Pergunta quais são as lições que os participantes 
aprenderem sobre a CVS 

 

10 Min Transferência  

A essência do 

treinamento  

O que os 

participantes 

podem fazerem 

outro contexto 

 

Facilitador: 

- Pergunta os estudantes numa sessão plenária de 
identificar a sua posição na cadeia de valor de 
sementes e o seu papel. 

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 

práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 

Reflecte sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas na 

próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve bem:  

Implementação – o que pode ser 

melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 

próximas aulas:  

 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 

Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 

apresentações, manuais de instrução, 

- ISSD guiding principles  https://youtu.be/4BQxR5vdvZw  
- www.ISSDseed.org 
-  

 

 

 

https://youtu.be/4BQxR5vdvZw
http://www.issdseed.org/
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2.2 Elaboração da cadeia de valor de sementes 
 

Informação básica 

Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:   

Participantes:  

Aula prática ou teórica: Aula Teórica 

Tema:  Comunicação e extensão 

Tópico:  Elaboração de CVS para diferentes culturas e sistemas de sementes 

(Trabalho em grupos)  

Ordem:  Dia 2 – Bloco 2 (quatro blocos neste dia) 

Data:  

Local:  Sala de aulas 

Duração da aula:  

 

1.5 Horas 

Breve descrição sobre a aula 

Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 

- Combinação de aula e trabalho em grupos seguido por uma discussão sobre os actores na cadeia de 
valor de sementes para culturas e sistemas de sementes específicos 
 
 

Objectivos 

Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 

- Capaz de desenvolver modalidades para promoção de colaboração entre actores de cadeias de valor 
de sementes (síntese). 

-  
Grupo alvo 

Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria de interesse 

esperado, motivação, etc.  

 

- Melhoradores das plantas; especialistas na produção de sementes (investigação, sector publico, sector 
privado) e inspectores de sementes, empreendedores na área de sementes. 

- Conhecimento muito limitado esperado sobre o desenvolvimento de uma estratégia de comercialização 
como parte de plano de negócios; Conhecimento básico esperado com empreendedores na área de 
sementes. 

- Interesse esperado, porque e um tópico importante no comercio de sementes. 
 

Processo de instrução 

De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 

conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  

Motivar os 

participantes 

Usar o 

conhecimento 

de base 

Indicar o 

assunto 

Indicar os 

objectivos da 

aprendizagem e 

actividades 

Facilitador:  

- Pergunta participantes de reflectir e discutir sobre a 
estrutura da cadeia de valor de sementes na sua região 
ou situação  

- Pergunta participantes como eles interagem com 
outros actores no sector de sementes. 

- Explica os objectivos e actividades desta aula. 
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60 Min Exploratória  

Composição 

logica dos 

materiais de 

ensino 

Variação nos 

métodos de 

treinamento 

Incluir tarefas 

Considerar 

experiencias 

individuais 

sobre o tema 

Facilitadores:  

- Pergunta participante para elaborar uma CVS para 
culturas ou sistemas específicos 

 
 

Participantes:  

- São permitidos de perguntar questões sobre a tarefa 
para o trabalho em grupo. 

-  

 

Cartões de 

diferentes cores, 

marcadores, 

flipcharts 

10 Min Avaliação  

Reflecção nos 

processos de 

treinamento 

Métodos de 

treinamento 

activos 

Facilitador 

- Analisar com os participantes as cadeias de valor de 
sementes elaboradas e quais são os sistemas diferentes 
identificados  

 

10 Min Transferência  

A essência do 

treinamento O 

que os 

participantes 

podem faze rem 

outro contexto 

Facilitador:  

- Pergunta os participantes de explicar onde quais são as 
diferenças e porque diferentes culturas e CVS tem 
sistemas diferentes. 

 

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 

práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 

Reflecte sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas na 

próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve bem:  

Implementação – o que pode ser 

melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 

próximas aulas:  

 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 

Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 

apresentações, manuais de instrução, 

- Exemplos de diferentes cadeias de valor na apresentação 
- ISSD-Uganda, The Integrated Seed Sector Development – Uganda, Supporting Local Seed Businesses, A 

training Manual for ISSD Uganda, January 2015. Centre for Development Innovation, Wageningen UR. 
http://edepot.wur.nl/335946  

 

2.3 Avaliação de desempenho dos actores na cadeia de valor de sementes 
 

Informação básica 

Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:   

Participantes:  

Aula prática ou teórica: Aula Teórica 

http://edepot.wur.nl/335946
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Tema:  Comunicação e Extensão 

Tópico:  Avaliação de desempenho dos actores na cadeia de valor de sementes 

(Trabalho em grupos) 

 

Ordem:  Dia 2 – Bloco 3 (4 blocos por dia) 

Data:  

Local:  Sala de aulas 

Duração da aula:  

 

1.5 Horas 

Breve descrição sobre a aula 

Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 

- Trabalho em grupo seguido por uma discussão sobre o desempenho dos actores na cadeia de valor de 
sementes. 

 
Objectivos 

Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 

- Capaz de analisar lacunas no desempenho da cadeia de valor de sementes (Analise) 
 

Grupo alvo 

Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria de interesse 

esperado, motivação, etc.  

 

- Melhoradores das plantas; especialistas na produção de sementes (investigação, sector publico, sector 
privado) e inspectores de sementes, empreendedores na área de sementes. 

- Conhecimento muito limitado esperado sobre o desenvolvimento de uma estratégia de comercialização 
como parte de plano de negócios; Conhecimento básico esperado com empreendedores na área de 
sementes. 

- Interesse esperado, porque e um tópico importante no comercio de sementes. 
 

Processo de instrução 

De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 

conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  

Motivar os 

participantes 

Usar o 

conhecimento 

de base 

Indicar o 

assunto 

Indicar os 

objectivos da 

aprendizagem e 

actividades 

Facilitador:  

- Pergunta os participantes sobre a eficácia sobre os 
actores na cadeia de valor de sementes 

- Explica os objectivos e actividades da aula. 
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60 Min Exploratória  

Composição 

logica dos 

materiais de 

ensino 

Variação nos 

métodos de 

treinamento 

Incluir tarefas 

Considerar 

experiencias 

individuais 

sobre o tema 

Facilitador:  

- Pergunta os participantes de avaliar sobre o seu 
desempenho na cadeia de valor de sementes; 

- Pergunta os participantes para apresentar o trabalho 
feito no bloco 2 e 3. 

 
Participantes:  

- No plenário discutam o trabalho feito no bloco 2 e 3 
por cada um (ou cada grupo)  

 

10 Min Avaliação  

Reflecção nos 

processos de 

treinamento 

Métodos de 

treinamento 

activos 

Facilitador:  

- Pergunta os participantes quais são os factores 
principais para o seu desempenho; 

- Pergunta os participantes como podem melhorar o seu 
desempenho. 

 

10 Min Transferência  

A essência do 

treinamento O 

que os 

participantes 

podem faze rem 

outro contexto 

 

Facilitador:  

- Pergunta participantes o que neste momento falta nas 
cadeias locais de valor de sementes em relação ao seu 
desempenho 

-  

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 

práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 

Reflecte sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas na 

próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve bem:  

Implementação – o que pode ser 

melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 

próximas aulas:  

 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 

Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 

apresentações, manuais de instrução, 

-  

 

2.4 Avaliação de desempenho dos actores na cadeia de valor de sementes (continuação) 
 

Informação básica 

Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:   

Participantes:  

Aula prática ou teórica: Aula Teórica 

Tema:  Comunicação e Extensão 

Tópico:  Continuação da apresentação anterior 
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Ordem:  Dia 2 – Bloco 4 (Quatro blocos por dia) 

Data:  

Local:  Sala de aulas 

Duração da aula:  

 

1.5 Horas 

Breve descrição sobre a aula 

Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 

- Apresentação e discussão das tarefas de trabalho em grupos na sessão anterior (Dia 2 Bloco 2 e 3). 
 

Objectivos 

Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 

- Capaz de analisar lacunas no desempenho da cadeia de valor de sementes (analise) 
- Capaz de reconhecer diferentes actores e o seu papel na cadeia de valor de sementes (conhecimento) 
 

Grupo alvo 

Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria de, interesse 

esperado, motivação, etc.  

 

- Melhoradores das plantas; especialistas na produção de sementes (investigação, sector publico, sector 
privado) e inspectores de sementes, empreendedores na área de sementes. 

- Conhecimento muito limitado esperado sobre o desenvolvimento de uma estratégia de comercialização 
como parte de plano de negócios; Conhecimento básico esperado com empreendedores na área de 
sementes. 

- Interesse esperado, porque e um tópico importante no comercio de sementes. 
 

Processo de instrução 

De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 

conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  

Motivar os 

participantes 

Usar o 

conhecimento 

de base 

Indicar o 

assunto 

Indicar os 

objectivos da 

aprendizagem e 

actividades 

Facilitador:  

- Pergunta os participantes sobre a eficácia sobre os 
actores na cadeia de valor de sementes 

- Explica os objectivos e actividades da aula. 

 

60 Min Exploratória  

Composição 

logica dos 

materiais de 

ensino 

Variação nos 

métodos de 

treinamento 

Incluir tarefas 

Considerar 

experiencias 

individuais 

sobre o tema 

Facilitador:  

- Pergunta os participantes de avaliar sobre o seu 
desempenho na cadeia de valor de sementes; 

- Pergunta os participantes para apresentar o trabalho 
feito no bloco 2 e 3. 

 
Participantes:  

- No plenário discutam o trabalho feito no bloco 2 e 3 
por cada um (ou cada grupo) 

 

Projector 
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10 Min Avaliação  

Reflecção nos 

processos de 

treinamento 

Métodos de 

treinamento 

activos 

Facilitador:  

- Pergunta os participantes quais são os factores 
principais para o seu desempenho; 

- Pergunta os participantes como podem melhorar o seu 
desempenho. 

 

10 Min Transferência  

A essência do 

treinamento O 

que os 

participantes 

podem faze rem 

outro contexto 

 

Facilitador:  

- Pergunta participantes o que neste momento falta nas 
cadeias locais de valor de sementes em relação ao seu 
desempenho 

 

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 

práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 

Reflecte sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas na 

próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve bem:  

Implementação – o que pode ser 

melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 

próximas aulas:  

 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 

Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 

apresentações, manuais de instrução, 

-  
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Dia 3 Comunicação e Extensão 
 

3.1 Elaboração de estratégias para fazer face as lacunas na cadeia de valor de sementes 
Informação básica 

Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:   

Participantes:  

Aula prática ou teórica: Aula Teórica 

Tema:  Comunicação e Extensão 

Tópico:  Elaboração de uma estratégia para melhorar as lacunas na CVS 

Ordem:  Dia 3 – Bloco 1 (Quatro blocos no dia) 

Data:  

Local:  Sala de aulas 

Duração da aula:  

 

1.5 Horas 

Breve descrição sobre a aula 

Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 

- Trabalho em grupos na cadeia de valor de sementes. 
 

Objectivos 

Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 

- Capaz de analisar lacunas no desempenho de cadeia de valor de sementes (analise) 
 

Grupo alvo 

Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria de interesse 

esperado, motivação, etc.  

 

- Melhoradores das plantas; especialistas na produção de sementes (investigação, sector publico, sector 
privado) e inspectores de sementes, empreendedores na área de sementes. 

- Conhecimento muito limitado esperado sobre o desenvolvimento de uma estratégia de comercialização 
como parte de plano de negócios; Conhecimento básico esperado com empreendedores na área de 
sementes. 

- Interesse esperado, porque e um tópico importante no comercio de sementes. 
 

Processo de instrução 

De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 

conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  

Motivar os 

participantes 

Usar o 

conhecimento 

de base 

Indicar o 

assunto 

Indicar os 

objectivos da 

aprendizagem e 

actividades 

Facilitador:  

- Pergunta os participantes sobre a eficácia dos actores 
na cadeia de valor de sementes 

- Pergunta os participantes o que eles acham falta para 
ter uma CVS mais eficaz e eficiente  

- Explique os objectivos e actividades da aula. 
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60 Min Exploratória  

Composição 

logica dos 

materiais de 

ensino 

Variação nos 

métodos de 

treinamento 

Incluir tarefas 

Considerar 

experiencias 

individuais 

sobre o tema 

Facilitador:  

- Pergunta os participantes de propor soluções para 
melhorar o negócio dentro de cadeia de valor de 
sementes; 

-  

 

10 Min Avaliação  

Reflecção nos 

processos de 

treinamento 

Métodos de 

treinamento 

activos 

Facilitador:  

- Pergunta participante o que é o factor principal para o 
sucesso de negócio de sementes; 

- Pergunta participantes como melhorar as relações 
entres os actores dentro de cadeia de valor de 
sementes; 

 

10 Min Transferência  

A essência do 

treinamento O 

que os 

participantes 

podem faze rem 

outro contexto 

 

Facilitador:  

- Pergunta participantes como eles podem estabelecer 
ligações (pontes) entre todos os actores para melhorar 
como eles enfrentem as lacunas identificadas. 

-  

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 

práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 

Reflecte sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas na 

próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve bem:  

Implementação – o que pode ser 

melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 

próximas aulas:  

 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 

Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 

apresentações, manuais de instrução, 

-  

 

 

3.2 Apresentação e discussão das estratégias 
 

Informação básica 

Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:   

Participantes:  

Aula prática ou teórica: Aula Teórica 



24 
 

Tema:  Comunicação e Extensão 

Tópico:  Apresentação das estratégias para melhorar lacunas na CVS 

Ordem:  Dia 3 – Bloco 2 (Quatro blocos num dia) 

Data:  

Local:  Sala de aulas 

Duração da aula:  

 

1.5 Horas 

Breve descrição sobre a aula 

Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 

- Apresentações pelos grupos e discussão sobre as lacunas na cadeia de valor de sementes (CVS). 
 

Objectivos 

Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 

- Capaz de analisar lacunas no desempenho da cadeia de valor de sementes (analise) 
 

Grupo alvo 

Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria de interesse 

esperado, motivação, etc.  

 

- Melhoradores das plantas; especialistas na produção de sementes (investigação, sector publico, sector 
privado) e inspectores de sementes, empreendedores na área de sementes. 

- Conhecimento muito limitado esperado sobre o desenvolvimento de uma estratégia de comercialização 
como parte de plano de negócios; Conhecimento básico esperado com empreendedores na área de 
sementes. 

- Interesse esperado, porque e um tópico importante no comercio de sementes. 
 

Processo de instrução 

De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 

conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  

Motivar os 

participantes 

Usar o 

conhecimento 

de base 

Indicar o 

assunto 

Indicar os 

objectivos da 

aprendizagem e 

actividades 

Facilitador:  

- Pergunta os participantes para reflectir sobre as 
soluções encontradas para melhorar o seu 
empreendimento, trabalho e actividade 

- Explicar os objectivos e actividades da aula. 
 

 

60 Min Exploratória  

Composição 

logica dos 

materiais de 

ensino 

Variação nos 

métodos de 

treinamento 

Incluir tarefas 

Considerar 

experiencias 

individuais 

sobre o tema 

Facilitador:  

- Pergunta os participantes para apresentar no plenário e 
discutir com todos o trabalho em grupo; 

-  
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10 Min Avaliação  

Reflecção nos 

processos de 

treinamento 

Métodos de 

treinamento 

activos 

Facilitador:  

- Avalia e comenta sobre as soluções e a sua aplicação 
com todo o grupo 

 

 

10 Min Transferência  

A essência do 

treinamento O 

que os 

participantes 

podem faze rem 

outro contexto 

 

Facilitador:  

- Pergunta os participantes para ajustar as soluções 
encontradas e discute estas no plenário 

 

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 

práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 

Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas na 

próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve bem:  

Implementação – o que pode ser 

melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 

próximas aulas:  

 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 

Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 

apresentações, manuais de instrução, 

-  

 

 

3.3 Como promover a colaboração na cadeia de valor de sementes 
 

Informação básica 

Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:   

Participantes:  

Aula prática ou teórica: Aula teórica 

Tema:  Comunicação e Extensão 

Tópico:  Como promover colaboração na Cadeia de Valor de Sementes 

Ordem:  Dia 3 – Bloco 3 (Quatro blocos num dia) 

Data:  

Local:  Sala de aulas 

Duração da aula:  

 

1.5 Horas 

Breve descrição sobre a aula 

Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 

- Aula e apresentação incluído Vídeo de Etiópia sobre Cadeia de valor de Sementes  
-  
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Objectivos 

Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 

- Capaz de desenvolver modalidades para a promoção de colaboração entre actores da cadeia de valor de 
sementes (síntese)  
 

Grupo alvo 

Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria de interesse 

esperado, motivação, etc.  

 

- Melhoradores das plantas; especialistas na produção de sementes (investigação, sector publico, sector 
privado) e inspectores de sementes, empreendedores na área de sementes. 

- Conhecimento muito limitado esperado sobre o desenvolvimento de uma estratégia de comercialização 
como parte de plano de negócios; Conhecimento básico esperado com empreendedores na área de 
sementes. 

- Interesse esperado, porque e um tópico importante no comercio de sementes. 
 

Processo de instrução 

De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 

conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  

Motivar os 

participantes 

Usar o 

conhecimento 

de base 

Indicar o 

assunto 

Indicar os 

objectivos da 

aprendizagem e 

actividades 

Facilitador:  

- Pergunta os participantes como eles colaboram com os 
outros actores na cadeia de valor de sementes e qual e 
a eficiência destas ligações 

- Explica os objectivos e actividades da aula. 
 

 

60 Min Exploratória  

Composição 

logica dos 

materiais de 

ensino 

Variação nos 

métodos de 

treinamento 

Incluir tarefas 

Considerar 

experiencias 

individuais 

sobre o tema 

Facilitador:  

- Demonstração do vídeo de Etiópia; 
 

Participantes: 

- Discussão dos problemas e soluções; 
 

Facilitador: 

- Demonstração da segunda parte do vídeo; 

 

10 Min Avaliação  

Reflecção nos 

processos de 

treinamento 

Métodos de 

treinamento 

activos 

Facilitador:  

- Pergunta participante para reflector sobre o caso de 
Etiópia e discuta e compara as soluções; 
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10 Min Transferência  

A essência do 

treinamento O 

que os 

participantes 

podem faze rem 

outro contexto 

 

Facilitador:  

- Pergunta os participantes para dar comentários sobre 
como eles podem utilizar o caso de Etiópia para 
melhora a colaboração na cadeia de valor de sementes. 

-  

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 

práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 

Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas na 

próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve bem:  

Implementação – o que pode ser 

melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 

próximas aulas:  

 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 

Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 

apresentações, manuais de instrução, 

- ISSD Ethiopia (short):  https://www.youtube.com/watch?v=YrruUFE1doM  
- Partnerships and seed sector development (long): https://www.youtube.com/watch?v=xD4ztJdPr28  

 

 

3.4 Formação de Formadores Comunicação e Extensão 
 

Informação básica 

Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:  Binaissa Castiano, Dercio Felimone, Acácio Alfredo 

Participantes: Docentes de ISP e UniZambeze 

Aula prática ou teórica: Exercícios Individuais e em grupo com discussões plenários 

Tema:  Exercício de integração para cada um dos 5 temas 

Tópico:  Actividades de integração do currículo do curos de DISS 

Ordem:  Bloco 4 no Dia 3 

Data: Chimoio, 17-28 de Outubro 

Local:  Sala de aulas 

Duração da aula:  

 

1.5 Horas em cada sessão 

Breve descrição sobre a aula 

Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 

- Num caderno individual de aprendizagem os participantes avaliam as sessões de tópico no dia (ou dias) 
anterior (es) em relação as implicações para o seu trabalho 

- Eles discutem os planos de aula em grupos pequenos e adaptam os planos das sessões (planos de aulas) 
para o seu trabalho e compartilham as adaptações feitas no plenário. 

-  
Objectivos 

Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

https://www.youtube.com/watch?v=YrruUFE1doM
https://www.youtube.com/watch?v=xD4ztJdPr28
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- Capaz de adaptar e implementar sessões comparáveis sobre o tema e os tópicos no seu próprio contexto 
de trabalho (síntese) 

-  
Grupo alvo 

Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente e conhecimento sobre a matéria, interesse 

esperado, motivação, etc. 

 

- O Grupo Alvo para a FdF são docentes e formadores dos cursos de formação na área de DISS de nível de 
educação superior 

- Os grupos alvos para a formação que os formadores desenvolvem são: Melhoradores, Especialistas de 
produção de sementes (investigação, administração publica, empresas) e inspectores de sementes e 
empreendedores de sementes. 

 

Processo de instrução 

De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 

conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  

Motivar os 

participantes 

Usar o 

conhecimento 

de base 

Indicar o 

assunto 

Indicar os 

objectivos da 

aprendizagem e 

actividades 

Formador: 

- Fazer um breve resumo das sessões que serão 
avaliadas e adaptadas.  

- Perguntar os participantes para reflector brevemente 
sobre estas sessões.  

 

 

50 Min Exploratória  

Composição 

logica dos 

materiais de 

ensino 

Variação nos 

métodos de 

treinamento 

Incluir tarefas 

Considerar 

experiencias 

individuais 

sobre o tema 

Formador: 

- Perguntar os participantes para complementar os 
cadernos individuais de aprendizagem, incluindo 
questões sobre como melhorar as sessões 

- Dividir os participantes em grupos pequenos para 
adaptar os planos das sessões 

 

Caderno (de capa 

dura) pessoal de 

aprendizagem; 

Planos das sessões 

(forma imprimido e 

digital)  

10 Min Avaliação  

Reflecção nos 

processos de 

treinamento 

Métodos de 

treinamento 

activos 

Nota: Avaliação faz parte de orientação 

 

 

15 Min Transferência  

A essência do 

treinamento O 

que os 

participantes 

podem faze rem 

outro contexto 

 

Formador: 

 

- Pergunta os participantes de partilhar quais elementos 
das sessões de hoje eles utilizarão nas formações no 
futuro  

- Pergunta os participantes de partilhar quais elementos 
da sessão de dia eles vão adaptar e como 

-  

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 
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Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 

práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 

Reflecte sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas na 

próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve bem:  

Implementação – o que pode ser 

melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 

próximas aulas:  

 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 

Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 

apresentações, manuais de instrução, 

- Gordijn, F., Helder, J. and N. Eernstman. 2012. Reflection methods – tools to make learning more explicit. 
Wageningen UR, Centre for Development Innovation 

 

Dia 4 Selecção de variedades 

 

4.1 e 4.2 Avaliação de variedades 
 

Informação básica 

Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:   

Participantes:  

Aula prática ou teórica: Plenário, trabalho em grupos e discussão.  

Tema:  Selecção de variedades 

Tópico:  Avaliação de variedades 

Ordem:  Dia 4 – Bloco 1 e 2 (Quatro Blocos em um dia) 

Data:  

Local:  Sala de aulas 

Duração da aula:  

 

2 * 1.5 Horas 

Breve descrição sobre a aula 

Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 

- Mistura das tarefas plenárias, tarefas de grupo e discussão sobre variedades, a suas características, e 
perspectivas de produtores na selecção de variedades para as suas condições específicas de produção.  

- Participantes querem praticar instrumentos participativos para identificar e avaliar características de 
variedades; estes instrumentos/ferramentas são muito práticos na identificação de características de 
variedades para intervenções na área de selecção de variedades, produção de sementes, e conservação de 
recursos genéticos. 

- Através destes práticos, os participantes aprendem sobre as perspectivas de diferentes grupos de 
utilizadores de variedades (incluído género) sobre as características de variedades. 

 

 

Objectivos 

Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 
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- Capaz de identificar diferentes variedades disponíveis com as suas características (Conhecimento) 
- Capaz de juntar e envolver diferentes actores nos ensaios na selecção participativas de variedades 

(Síntese) 
 

Grupo alvo 

Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria de interesse 

esperado, motivação, etc.  

 

- Melhoradores; especialistas de produção de sementes (investigação; actores públicos, empresas) 
- Experiencia na selecção de variedades, mas geralmente pouca experiencia com o envolvimento de 

produtores na avaliação e selecção de variedades 
- Expectativa de motivação alta porque os participantes tem um interesse grande na selecção de variedades. 
 

Processo de instrução 

De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 

conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

15 Min Orientação  

Motivar os 

participantes 

Usar o 

conhecimento 

de base 

Indicar o 

assunto 

Indicar os 

objectivos da 

aprendizagem e 

actividades 

Facilitador: 

- Pergunta participantes de discutir em grupos de dois 
(Buzz) sobre as seguintes questões: 

o Qual e a cultura do seu interesse? 
o Qual e a variedade mais popular desta cultura? 
o Qual e a variedade que os produtores 

preferem? 
 

Participantes:  

- Discutem em pares (buzz)  
- No pedido de facilitador, partilha a discussão no 

plenário.  
 

Facilitador:  

- Introduzir o tópico e explicar os objectivos da sessão 
- Explicar as metodologias utilizadas na sessão 
 

 

110 

Min 

Exploratória  

Composição 

logica dos 

materiais de 

ensino 

Variação nos 

métodos de 

treinamento 

Incluir tarefas 

Considerar 

experiencias 

individuais 

sobre o tema 

Exercício de metaplano no plenário (Passo 1) 

Ver em baixo instruções na sessão pratica  

 

Tarefas de grupos na graduação (Passo 2-8) 

Ver em baixo instruções na sessão pratica  

 

Sessão plenária: Apresentação e discussão 

Facilitadores e participantes: 

- Apresentar as matrizes e resultados da discussão de 
acima 

- Comparar os resultados de equipa 
- Discutir as diferenças entres as equipas e relaciona isto 

com as culturas e os Sistema de sementes (informal, 
intermediário e formal) 

 

Guião de 

instrumentos 

participativos 

Poster 

Diferentes 

marcadores 

Cartolina colorida 

Autocolantes de 

diferentes cores 

Semente de feijão e 

milho 

 

 

10 Min Avaliação  

Reflecção nos 

processos de 

treinamento 

Métodos de 

treinamento 

activos 

Facilitador: 

- Pergunta os participantes quais são as ideias novas 
sobre variedades e grupos de utilizadores (incluindo 
género) 
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15 Min Transferência  

A essência do 

treinamento O 

que os 

participantes 

podem faze rem 

outro contexto 

 

Facilitador: 

- Pergunta participantes se a utilização destes 
instrumentos modifica as recomendações sobre o uso 
destas variedades 

 

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 

práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

Passo 1: Exercício de metaplano no plenário  

 

Facilitador:  

- Entrega 4 cartões a cada participante 
 

Participantes:  

- Escreve características de variedades nos cartões: Uma característica por cartão.  
 

Facilitador:  

- Pergunta os participantes de entregar os cartões mais importantes (de cada um)  
- Agrega com os participantes na base de categorias de características de variedades. 
- Pergunta os participantes de entregar a segunda mais importante cartão, com 

característica ainda não entregada 
- Agrega os cartões novos com os cartões anteriores. 
- Repete estes dois passos até acabar todos os cartões 
- Identifica com os participantes os nomes das categorias de cartões agregadas. 
-  
 

Passo 2 – 8: Tarefa de grupos na graduação e priorização   

Facilitador:  

- Divide os participantes em três ou quatro grupos 
 

Participantes: 

- Siga as instruções apoiadas pelo facilitador onde for necessário 
- Se for disponível, devia haver um facilitador em cada grupo 

 
Passo 2: Tradução de metaplano para um estudo de caso 

- Escolha uma cultura e uma situação de trabalho de um participante: A situação dele 
ou dela será utilizada como caso de estudo 

- Compila uma lista de características de variedades para cada cultura no estudo de 
caso 

- Utiliza as características das variedades para um metaplano plenário e elaborar onde 
for necessário 

- Escreve características das variedades nos cartões: Se for necessário especifica a 
utilização de diferentes cores. 

 

Passo 3: Identificação de variedades principais em estudos de caso 

- Pergunta a pessoa de estudo de caso as variedades principais: Variedades locais 
como também variedades melhoradas para a cultura identificada 

- Coloca os nomes nos cartões: Se for necessário agrega os cartões de diferentes cores 
(p.e. variedades locais, melhoradas, hibridas) 

 

Passo 4: Matriz de graduação e priorização de variedades e características 

- Desenha uma matriz com diferentes variedades (vertical) e características 
(horizontal) 

- Caracteriza as variedades utilizando um número de estrelinhas (1-2-3) com 1=mal, 
3=bom 

Guião de 

instrumentos 

participativos 

Poster 

Diferentes 

marcadores 

Cartolina colorida 

Autocolantes de 

diferentes cores 

Semente de feijão 

e milho 
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Passo 5: Identificação de grupos de utilizadores e produtores 

- Pergunta a pessoa com o estudo de caso quais são os grupos maiores utilizadores de 
variedades: Escreve os nomes dos grupos nos cartões; quando for necessário 
segunda a afiliação institucional, posição socioeconómica, género, etc.  

Passo 6: Classificar as variedades e grupos de utilizadores: 

- Desenha uma matriz com variedades (horizontal) e grupos de utilizadores, com 
extensionista, oficial de produção de sementes, melhoradores de plantas (vertical); 

- Divide os participantes nos grupos de utilizadores, extensionista, oficial de produção 
de sementes, e melhorador de plantas 

- Cada grupo (exercido por um ou mais membros) recebe 10 pontos verdes (ou 
semente de feijão), que ele/ela pode alocar as variedades indicando a sua 
preferência. Ele/ela pode dar 10 pontos a uma variedade ou dividir os 10 pontos 
entre as variedades. 

- Cada grupo também recebe 10 pontos encarnados (ou semente de milho), que 
ele/ela pode alocar as variedades para indicar que tipo de variedade precisa ser 
melhorada através de melhoramento de plantas. 

 

Passo 7: Classificação por pares 

- Desenho uma matriz para comparar variedades em pares 
- Classifica as variedades, utilizando a perspectiva das diferentes grupos de 

variedades; 
- Identifica as variedades mais apreciadas; 
 

Passo 8: Conclusão geral 

- Junta as matrizes diferentes e compara;  
- Desenha as implicações gerais dos passos prévios para os tipos de variedades que 

produtores preferem e que tem que ser disponíveis ou desenvolvida tomado em 
conta a preferência de vários grupos de utilizadores; 

- Reflecte com a pessoa de estudo de caso; 
- Coloca as conclusões gerais em alguns ‘bullets’ num póster/papel flipover. 
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-  
Avaliação da aula/secção 

Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas na 

próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve bem:  

Implementação – o que pode ser 

melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 

próximas aulas:  

 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 

Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 

apresentações, manuais de instrução, 

- De Boef, W.S. e M.H. Thijssen, 2007. Ferramentas participativas no trabalho com cultivos, variedades e 
sementes. Um guia para profissionais que trabalham com abordagens participativas no manejo da agro-
biodiversidade, no melhoramento de cultivos e no desenvolvimento do sector de sementes. Wageningen, 
Wageningen International, 87 pp.  

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/194065    
 

 

4.3 Estudo de caso sobre avaliação de variedades? 
 

Informação básica 
Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:   

Participantes:  

Aula prática ou teórica: Aula com estudos de caso, incluído um vídeo 

Tema:  Selecção de variedades 

Tópico:  Avaliação de variedades 

Ordem:  Dia 4 – bloco 3 (Quatro bloco por dia) 

Data:  

Local:  Sala de aulas 

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/194065
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Duração da aula:  
 

1.5 Horas 

Breve descrição sobre a aula 
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 
- Aula mostrando estudos de caso de Moçambique e outros países em que agricultores utilizem variedades 

adaptadas as suas zonas agro-ecológicas e para os seus objectivos específicos. 
- Esta aula fornece algumas antecedências teóricas para os exercícios da sessão prévia 
- Vídeo mostrando como agricultores utilizem ou seleccionam variedades para condições ou objectivos 

específicos 
 

Objectivos 
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 
- Capaz de identificar diferentes variedades disponíveis com as suas características (Conhecimento) 
- Capaz de juntar e envolver diferentes actores nos ensaios na selecção participativa de variedades (Síntese) 
 

Grupo alvo 
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse 
esperado, motivação, etc.  

 
- Melhoradores; especialistas de produção de sementes (investigação; actores públicos, empresas) 
- Experiencia na selecção de variedades, mas geralmente pouca experiencia com o envolvimento de 

produtores na avaliação e selecção de variedades 
- Expectativa de motivação alta porque os participantes tem um interesse grande na selecção de variedades. 
 

Processo de instrução 
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  
Motivar os 
participantes 
Usar o 
conhecimento de 
base 
Indicar o assunto 
Indicar os 
objectivos da 
aprendizagem e 
actividades 

Facilitador:  
- Pergunta os participantes para discutir em pares 

(zunzum, buzz) as seguintes questões:  
o Alguma veze observou resistência quando se 

recomendou certas variedades para os produtores?  
o Quais forem as razoes? 

 
Participantes: 
- Discutam em pares (zunzum, buzz)  
- Na base de pedido, partilha os resultados no plenário  
 
Facilitador:  
- Introduz o tópico e explique os objectivos desta sessão 
- Explica a metodologia utilizada nesta sessão 
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60 Min Exploratória  
Composição 
logica dos 
materiais de 
ensino 
Variação nos 
métodos de 
treinamento 
Incluir tarefas 
Considerar 
experiencias 
individuais sobre 
o tema 

Facilitador:  
- Introduz o tópico e liga a sessão anterior (exercícios 

práticos) 
- Explique os diferentes casos de estudo, incluindo casos 

de estudo de Moçambique 
- Adapta a aula a nível de educação  
 
Participantes:  
- Levanta questões sobre as informações fornecidas 
 
Facilitador: 
- Mostra vídeo 
 
Participantes: 
- Discuta vídeo 
 

Aula com vídeo de 
IIA ou ICRISAT 
 
 

10 Min Avaliação  
Reflecção nos 
processos de 
treinamento 
Métodos de 
treinamento 
activos 

Facilitador: 
- Pergunta participantes quais são as novas ideias sobre 

variedades e grupos de utilizadores (objectivos de 
produção, género, etc.)  

 

 

10 Min Transferência  
A essência do 
treinamento O 
que os 
participantes 
podem faze rem 
outro contexto 

 

Facilitador: 
- Pergunta participantes para reflectir sobre como eles 

podem ligar com investigação e outros actores para ter 
acesso a variedades novas 
 

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 
práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas 
na próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve 
bem: 

 

Implementação – o que pode ser 
melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 
próximas aulas:  
 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 
apresentações, manuais de instrução, 

IRRI PVS https://www.youtube.com/watch?v=ONLL37GgSfc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ONLL37GgSfc
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4.4 FdF Selecção de variedades 
 

Informação básica 
Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:  Binaissa Castiano, Dercio Felimone, Acácio Alfredo 

Participantes: Docentes de ISP e UniZambeze 

Aula prática ou teórica: Exercícios Individuais e em grupo com discussões plenários 

Tema:  Exercício de integração para cada um dos 5 temas 

Tópico:  Actividades de integração do currículo do curos de DISS 

Ordem:  Dia 4 Bloco 4 Selecção de variedades 

Data: Chimoio, 17-28 de Outubro 

Local:  Sala de aulas 

Duração da aula:  
 

1.5 Horas em cada sessão 

Breve descrição sobre a aula 
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 
- Num caderno individual de aprendizagem os participantes avaliam as sessões de tópico no dia (ou dias) 

anterior (es) em relação as implicações para o seu trabalho 
- Eles discutem os planos de aula em grupos pequenos e adaptam os planos das sessões (planos de aulas) 

para o seu trabalho e compartilham as adaptações feitas no plenário. 
-  

Objectivos 
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 
- Capaz de adaptar e implementar sessões comparáveis sobre o tema e os tópicos no seu próprio contexto 

de trabalho (síntese) 
-  

Grupo alvo 
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente e conhecimento sobre a matéria, interesse 
esperado, motivação, etc. 

 
- O Grupo Alvo para a FdF são docentes e formadores dos cursos de formação na área de DISS de nível de 

educação superior 
- Os grupos alvos para a formação que os formadores desenvolvem são: Melhoradores, Especialistas de 

produção de sementes (investigação, administração publica, empresas) e inspectores de sementes e 
empreendedores de sementes. 

 

Processo de instrução 
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  Formador:  
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Motivar os 
participantes 
Usar o 
conhecimento de 
base 
Indicar o assunto 
Indicar os 
objectivos da 
aprendizagem e 
actividades 

- Fazer um breve resumo das sessões que serão 
avaliadas e adaptadas.  

- Perguntar os participantes para reflector brevemente 
sobre estas sessões.  

 

50 Min Exploratória  
Composição 
logica dos 
materiais de 
ensino 
Variação nos 
métodos de 
treinamento 
Incluir tarefas 
Considerar 
experiencias 
individuais sobre 
o tema 

Formador: 
- Perguntar os participantes para complementar os 

cadernos individuais de aprendizagem, incluindo 
questões sobre como melhorar as sessões 

- Dividir os participantes em grupos pequenos para 
adaptar os planos das sessões 
 

Caderno (de capa 
dura) pessoal de 
aprendizagem; 
Planos das sessões 
(forma imprimido 
e digital)  

10 Min Avaliação  
Reflecção nos 
processos de 
treinamento 
Métodos de 
treinamento 
activos 

Nota: Avaliação faz parte de orientação 
 

 

15 Min Transferência  
A essência do 
treinamento O 
que os 
participantes 
podem faze rem 
outro contexto 

 

Formador: 
- Pergunta os participantes de partilhar quais elementos 

das sessões de hoje eles utilizarão nas formações no 
futuro  

- Pergunta os participantes de partilhar quais elementos 
da sessão de dia eles vão adaptar e como 
 

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 
práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 
Reflecte sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas 
na próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve 
bem: 

 

Implementação – o que pode ser 
melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 
próximas aulas:  
 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 
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Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 
apresentações, manuais de instrução, 

- Gordijn, F., Helder, J. and N. Eernstman. 2012. Reflection methods – tools to make learning more explicit. 
Wageningen UR, Centre for Development Innovation 

 

 

Dia 5 Selecção de variedades 
 

5.1 e 5.2 Melhoramento participativo das plantas 
 

Informação básica 

Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:   

Participantes:  

Aula prática ou teórica: Aulas incluindo encenação  

Tema:  Selecção de variedade 

Tópico:  Melhoramento participativo de cultura 

Ordem:  Dia 5 – bloco 1&2 (quatro blocos em um dia) 

Data:  

Local:  Sala de aulas 

Duração da aula:  

 

2 * 1.5 Horas 

Breve descrição sobre a aula 

Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 

- Teatro participativa explicando diferente formas de colaboração entre pesquisadores e produtores 
- Aula sobre melhoramento participativo de cultura, incluindo diferentes caso 

 
Objectivos 

Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 

- Capaz de escolher o melhor método de selecção participativa de variedade (compreensão) 
- Capaz de fazer convergir diferentes actores na selecção participativa de variedade (síntese)  

 
 

Grupo alvo 

Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria de interesse 

esperado, motivação, etc.  

 

- Melhoradores, especialistas em produção de semente, inspectores de semente, empreendedores na área 
de semente 

- Espera-se variação de conhecimento sobre selecção participativa de variedade; limitada experiencia sobre 
selecção participativa de variedade 

 
Processo de instrução 

De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 

conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

45 Min Orientação  

Motivar os 

participantes 

- Teatro participativo 
- Ver instruções abaixo 

 

Flipchart, 

marcadores 
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Usar o 

conhecimento 

de base 

Indicar o 

assunto 

Indicar os 

objectivos da 

aprendizagem e 

actividades 

90 Min Exploratória  

Composição 

logica dos 

materiais de 

ensino 

Variação nos 

métodos de 

treinamento 

Incluir tarefas 

Considerar 

experiencias 

individuais 

sobre o tema 

Facilitador/Formador: 

- Introduz o melhoramento participativo de cultura, 
explicando os diferentes métodos 

 

 
 

- Use diferentes estudos de caso de Moçambique e Africa e 
explique-os em detalhes: porque, onde, o que, com quem 

- Escolha estudo de caso que mostre diferentes tipos de 
selecção participativa de variedade 

- Em um dos estudos de caso, abordar casos de ensaios 
mãe e filho 

 

Participantes: 

- Fazem questões para esclarecimento quando precisarem 
 

Aula com 

diferentes 

estudos de caso 

 

30 Min Avaliação  

Reflecção nos 

processos de 

treinamento 

Métodos de 

treinamento 

activos 

Formador: 

- Pergunta aos participantes o que pode dar errado na 
selecção participativa de variedade 

 
 

Formador e participantes: 

- Transformam isso em alguns princípios/sugestões para 
boas práticas 

 

 

15 Min Transferência  

A essência do 

treinamento O 

que os 

participantes 

podem faze rem 

outro contexto 

 

Formador: 

- Pergunta aos participantes o que mais lhes chamou 
atenção na selecção de variedade nos últimos dois dias 

 

Participantes: 

- Partilhe em plenária 

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 

práticas. Indicar que materiais são necessários 
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Instrução  Material 

Encenação sobre diferentes formas de participação 

 

-  
- Formadores irão encenar quatro vezes, com quatro estudos de caso diferente 

e quatro diferentes formas de colaboração: contractual, consultiva, 
colaborativa, institucional 

- Depois de quatro rondas de encenação, os participantes são questionados: 
o Explica o que aconteceu durante a encenação 
o Quem identificou o problema? 
o Quem identificou a solução? 
o Onde a pesquisa aconteceu? 
o Quem providencia conhecimento para solução? 
o Quem paga pela pesquisa? 
- Depois da encenação, o formador enfatiza que todos tipos de participação são 

validos, apenas servem diferentes propósitos 
 

 
 

 

 

 

 

Avaliação da aula/secção 

Reflecte sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas na 

próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve bem:  

Implementação – o que pode ser 

melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 

próximas aulas:  

 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 

Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 

apresentações, manuais de instrução, 

-  
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5.3 Desenvolvimento de Ensaio de PVS 
 

Informação básica 

Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:   

Participantes:  

Aula prática ou teórica: Tarefa 

Tema:  Selecção de variedades 

Tópico:  Desenvolvimento de ensaio de Selecção Participativa de Variedades 

Ordem:  Dia 5 – Bloco 3 (Quatro Blocos por dia) 

Data:  

Local:  Sala de aulas 

Duração da aula:  

 

1.5 Horas, e mais algum tempo do próximo bloco 

Breve descrição sobre a aula 

Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 

- Tarefa de grupo em que os participantes desenvolvem um ensaio de selecção participativa de variedades 
(SPV) 

 

Objectivos 

Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 

- Capaz de desenhar um ensaio de SPV (síntese) 
- Capaz de juntar e envolver diferentes actores em um ensaio de SPV (síntese) 

 
Grupo alvo 

Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria de interesse 

esperado, motivação, etc.  

 

- Melhoradores; especialistas de produção de sementes (investigação, sector publico e empresas) e 
inspectores de sementes e empreendedores de sementes; 

- Variação em conhecimento esperada sobre SPV; pouca experiencias esperada com SPV 
 

Processo de instrução 

De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 

conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  

Motivar os 

participantes 

Usar o 

conhecimento 

de base 

Indicar o 

assunto 

Indicar os 

objectivos da 

aprendizagem e 

actividades 

Facilitador:  

- Explica a tarefa 
- Em grupos pequenos os participantes trabalham para 

desenhar um ensaio de SPV;  
- No flipchart explica-se os seguintes aspectos: 
o O objectivo de ensaio 
o Os parceiros (organizações de investigação, ONGs, 

extensionistas, produtores (homens e mulheres)) 
o O tipo de interacção/participação 
o As actividades no estacão de investigação e as 

actividades on-farm (no meio rural); 
o Quem será responsável para quais actividades? 

 

Flipchart,  

Marcadores 
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50 Min Exploratória  

Composição 

logica dos 

materiais de 

ensino 

Variação nos 

métodos de 

treinamento 

Incluir tarefas 

Considerar 

experiencias 

individuais 

sobre o tema 

Participantes: 

- Elaborar a tarefa (Ensaio de PVS) numa folha de 
flipchart 

 

Participantes e facilitadores: 

- Apresentam e discutam no plenário 

 

20 Min Avaliação  

Reflecção nos 

processos de 

treinamento 

Métodos de 

treinamento 

activos 

  

10 Min Transferência  

A essência do 

treinamento O 

que os 

participantes 

podem faze rem 

outro contexto 

 

  

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 

práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 

Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas na 

próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve bem:  

Implementação – o que pode ser 

melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 

próximas aulas:  

 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 

Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 

apresentações, manuais de instrução, 

- De Boef, W.S. e M.H. Thijssen, 2007. Ferramentas participativas no trabalho com cultivos, variedades e 
sementes. Um guia para profissionais que trabalham com abordagens participativas no manejo da 
agrobiodiversidade, no melhoramento de cultivos e no desenvolvimento do sector de sementes. 
Wageningen, Wageningen International, 87 pp.  

- http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/194065  

 

  

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/194065
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5.4 FdF Selecção de variedades 
 

Informação básica 

Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:  Binaissa Castiano, Dercio Felimone, Acácio Alfredo 

Participantes: Docentes de ISP e UniZambeze 

Aula prática ou teórica: Exercícios Individuais e em grupo com discussões plenários 

Tema:  Exercício de integração para cada um dos 5 temas 

Tópico:  Actividades de integração do currículo do curos de DISS 

Ordem:  Bloco Dia 5 Selecção de variedades 

Data: Chimoio, 17-28 de Outubro 

Local:  Sala de aulas 

Duração da aula:  

 

1.5 Horas em cada sessão 

Breve descrição sobre a aula 

Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 

- Num caderno individual de aprendizagem os participantes avaliam as sessões de tópico no dia (ou dias) 
anterior (es) em relação as implicações para o seu trabalho 

- Eles discutem os planos de aula em grupos pequenos e adaptam os planos das sessões (planos de aulas) 
para o seu trabalho e compartilham as adaptações feitas no plenário. 

-  
Objectivos 

Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 

- Capaz de adaptar e implementar sessões comparáveis sobre o tema e os tópicos no seu próprio contexto 
de trabalho (síntese) 

-  
Grupo alvo 

Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente e conhecimento sobre a matéria, interesse 

esperado, motivação, etc. 

 

- O Grupo Alvo para a FdF são docentes e formadores dos cursos de formação na área de DISS de nível de 
educação superior 

- Os grupos alvos para a formação que os formadores desenvolvem são: Melhoradores, Especialistas de 
produção de sementes (investigação, administração publica, empresas) e inspectores de sementes e 
empreendedores de sementes. 

 

Processo de instrução 

De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 

conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  

Motivar os 

participantes 

Usar o 

conhecimento 

de base 

Indicar o 

assunto 

Indicar os 

objectivos da 

aprendizagem e 

actividades 

Formador: 

- Fazer um breve resumo das sessões que serão 
avaliadas e adaptadas.  

- Perguntar os participantes para reflector brevemente 
sobre estas sessões.  
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50 Min Exploratória  

Composição 

logica dos 

materiais de 

ensino 

Variação nos 

métodos de 

treinamento 

Incluir tarefas 

Considerar 

experiencias 

individuais 

sobre o tema 

Formador: 

- Perguntar os participantes para complementar os 
cadernos individuais de aprendizagem, incluindo 
questões sobre como melhorar as sessões 

- Dividir os participantes em grupos pequenos para 
adaptar os planos das sessões 

 

Caderno (de capa 

dura) pessoal de 

aprendizagem; 

Planos das sessões 

(forma imprimido e 

digital)  

10 Min Avaliação  

Reflecção nos 

processos de 

treinamento 

Métodos de 

treinamento 

activos 

Nota: Avaliação faz parte de orientação 

 

 

15 Min Transferência  

A essência do 

treinamento O 

que os 

participantes 

podem faze rem 

outro contexto 

 

Formador: 

 

- Pergunta os participantes de partilhar quais elementos 
das sessões de hoje eles utilizarão nas formações no 
futuro  

- Pergunta os participantes de partilhar quais elementos 
da sessão de dia eles vão adaptar e como 

-  

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 

práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 

Reflecte sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas na 

próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve bem:  

Implementação – o que pode ser 

melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 

próximas aulas:  

 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 

Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 

apresentações, manuais de instrução, 

- Gordijn, F., Helder, J. and N. Eernstman. 2012. Reflection methods – tools to make learning more explicit. 
Wageningen UR, Centre for Development Innovation 

 

Dia 6 Garantia da qualidade de sementes 
 

6.1 Atributos de sementes de qualidade e mecanismos para garantir a qualidade de 

sementes 
Informação básica 

Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:   
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Participantes:  

Aula prática ou teórica: Aula com trabalho, incluindo um vídeo 

Tema:  Garante de semente de qualidade 

Tópico:  Semente de qualidade 

Ordem:  Dia 6 – bloco 1 (quatro blocos por dia) 

Data:  

Local:  Sala de aula 

Duração da aula:  

 

1.5 Horas 

Breve descrição sobre a aula 

Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 

- Teoria sobre atributos de semente de qualidade e mecanismos de garantia de qualidade, cobrindo sistema 
informal, intermediário e formal de semente 

- Aula com envolvimento active dos participantes, incluindo exercício em plenária 
- Vídeo sobre DISS em Uganda, com Foco específico para semente com qualidade declarada 

 
Objectivos 

Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 

- Capaz de expressas aspectos chaves de semente de qualidade (compreensão) 
- Capaz de descrever diferentes mecanismos de garantia de semente de qualidade para semente garantida e 

certificada (conhecimento) 
 

Grupo alvo 

Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria de interesse 

esperado, motivação, etc.  

 

- Melhoradores, especialistas em produção de semente e inspectores de semente, empreendedores na área 
de semente 

- Bom conhecimento sobre qualidade de semente, mas pouco conhecimento sobre mecanismos de garante 
de qualidade no sistema de semente informal, intermediário e formal 

 
Processo de instrução 

De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 

conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  

Motivar os 

participantes 

Usar o 

conhecimento 

de base 

Indicar o 

assunto 

Indicar os 

objectivos da 

aprendizagem e 

actividades 

Formador/Facilitador:  

- Mostra diferentes amostras de sementes; semente de 
alta qualidade e semente de baixa qualidade 

- Pede aos participantes para discutirem em grupos de 
dois sobre as possíveis causas da semente de baixa 
qualidade 

 
 

Participantes:  

- Discutem em pares 
- Aquando do pedido do formador, partilham em 

plenária 
 

Formador: 

- Liga a discussão com o tópico da sessão 
- Explica os objectivos da aula 

 

Samples of high 

quality and poor 

quality seed 
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50 Min Exploratória  

Composição 

logica dos 

materiais de 

ensino 

Variação nos 

métodos de 

treinamento 

Incluir tarefas 

Considerar 

experiencias 

individuais 

sobre o tema 

Formador:  

- Explica os principais passos na produção de semente de 
qualidade, e considerações importantes para garantir a 
qualidade da semente 

- Usa fotos de sementes no campo assim como no 
laboratório e faz varias questões 

- Aborda questões de mecanismos de garantia de 
qualidade no sistema informal, intermediário e formal 

- Mostra vídeo de DISS em Uganda como exemplo de 
sementes com qualidade declarada 

 

Participantes: 

- Participantes activamente discutem sobre as imagens 
- Fazem perguntas de esclarecimento se necessário 

 
 

Formador e participantes: 

- Em plenária, completam a matriz abaixo: 
 

Lecture 

Pictures (from 

brochures) 

ISSD Uganda 

video 

 

20 Min Avaliação  

Reflecção nos 

processos de 

treinamento 

Métodos de 

treinamento 

activos 

Formador e participantes: 

- Em plenária, completam a matriz abaixo: 
 

 Semente 

do 

produtor 

Semente 

garantida 

Semente 

certificad

a 

Produção de 

semente – quem? 

   

Medidas de 

controlo 

qualidade pelo 

produtor de 

semente – O 

que?  

   

Controle externo 

de qualidade – 

quem? 

   

Controle no 

campo – o que? 

   

Controle de 

qualidade no 

laboratório – o 

que? 

   

Clientes de 

semente – quem? 

   

 

 

Flipchart  

Marcadores 

10 Min Transferência  

A essência do 

treinamento O 

que os 

participantes 

podem faze rem 

outro contexto 

 

Formador:  

- Pergunta aos participantes independentemente do 
contexto do seu trabalho, que tipo de semente 
recomendariam aos produtores 

- Pede que os participantes partilhem em plenária 
 

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 

práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   
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Avaliação da aula/secção 

Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas na 

próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve bem:  

Implementação – o que pode ser 

melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 

próximas aulas:  

 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 

Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 

apresentações, manuais de instrução, 

-  

 

6.2 Inspecção de campos 
 

Informação básica 
Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:   

Participantes:  

Aula prática ou teórica: Aula  

Tema:  Garantia de qualidade de sementes 

Tópico:  Inspecção de sementes 

Ordem:  Dia 6 – Bloco 2 (Quatro Blocos por dia) 

Data:  

Local:  Sala de aulas 

Duração da aula:  
 

1.5 Horas 

Breve descrição sobre a aula 
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 
- Teoria de inspecção de sementes  
- Aula com envolvimento activo de participantes 
 

Objectivos 
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 
- Capaz de compreender todas as tarefas necessárias para a inspecção de sementes a fim de ter semente de 

qualidade garantida e certificada (Compreensão) 
-  

Grupo alvo 
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse 
esperado, motivação, etc. 

 
- Melhoradores, especialistas em produção de semente e inspectores de semente, empreendedores na área 

de semente 
- Conhecimento diverso teoria e prática sobre inspecção de sementes 
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Processo de instrução 
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  
Motivar os 
participantes 
Usar o 
conhecimento de 
base 
Indicar o assunto 
Indicar os 
objectivos da 
aprendizagem e 
actividades 

Facilitador:  
- Pergunta praticantes em grupos de zunzum os 

constrangimentos conhecidos da teoria e da pratica de 
inspecção de sementes no campo, no armazém e no 
laboratório. 

 
 
Participantes:  
- Discuta em pares (zunzum)  
- Nas bases de pedido de facilitador, partilha no plenário  
 
Facilitador: 
- Liga a discussão com o tópico da aula  
- Explique os objectivos da aula 
 

 

60 Min Exploratória  
Composição 
logica dos 
materiais de 
ensino 
Variação nos 
métodos de 
treinamento 
Incluir tarefas 
Considerar 
experiencias 
individuais sobre 
o tema 

Facilitador:  
- Introduz a preparação de visita ao campo no dia 

seguinte sobre a inspecção no campo, armazém 
 

Participantes: 
- Participa activamente na discussão  
- Fazer perguntas de clarificação se for necessário 
- Preparam questões para as duas visitas de dia 

seguintes 
 

 

 

10 Min Avaliação  
Reflecção nos 
processos de 
treinamento 
Métodos de 
treinamento 
activos 

Facilitador: 
- Introduz um esquema de controlo de semente de 

diferentes qualidades e culturas  
 
Participantes: 
- Analise como o sistema de controlo de qualidade 

 

10 Min Transferência  
A essência do 
treinamento O 
que os 
participantes 
podem fazerem 
outro contexto 

 

Facilitador: 
- Resumo de diferenças entre a teoria e a prática;\ 
- Quais são os desafios 
 
Participantes: 
- Como lançar a teoria e pratica na área de inspecção de 

qualidade no campo e no armazém 
- Como os sistemas podem ser organizados mais 

eficientes 

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 
práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   
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Avaliação da aula/secção 
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas 
na próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve 
bem: 

 

Implementação – o que pode ser 
melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 
próximas aulas:  
 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 
apresentações, manuais de instrução, 

- http://www.issduganda.org/wp-content/uploads/2015/04/Manual-Supporting-Local-Seed-Businesses-
Version-2.6.15.pdf  

 

 

6.3 Testagem de sementes 
 

Informação básica 
Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:   

Participantes:  

Aula prática ou teórica: Aula 

Tema:  Garantia de qualidade de sementes 

Tópico:  Testagem de sementes 

Ordem:  Dia 6 – bloco 3 (Quatro blocos pro dia) 

Data:  

Local:  Sala de aulas 

Duração da aula:  
 

1.5 Horas 

Breve descrição sobre a aula 
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 
- Teoria sobre testagem de sementes 
- Aulo com envolvimento active de sementes 
 

Objectivos 
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 
- Capaz de compreender todas as tarefas necessárias para testagem de semente no laboratório para 

semente de qualidade garantida e certificada (Compreensão) 
 

Grupo alvo 

http://www.issduganda.org/wp-content/uploads/2015/04/Manual-Supporting-Local-Seed-Businesses-Version-2.6.15.pdf
http://www.issduganda.org/wp-content/uploads/2015/04/Manual-Supporting-Local-Seed-Businesses-Version-2.6.15.pdf
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Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse 
esperado, motivação, etc.  

 
- Melhoradores, especialistas em produção de semente e inspectores de semente, empreendedores na área 

de semente 
- Conhecimento diverso teoria e prática sobre testagem de sementes no laboratório 
-  

Processo de instrução 
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  
Motivar os 
participantes 
Usar o 
conhecimento de 
base 
Indicar o assunto 
Indicar os 
objectivos da 
aprendizagem e 
actividades 

Facilitador:  

- Pergunta praticantes em grupos de zunzum os 
constrangimentos conhecidos da teoria e da pratica de 
testagem de sementes no laboratório. 

 
Participantes:  

- Discuta em pares (zunzum)  

- Na base de pedidos de facilitador, partilhar no plenário  
 
Facilitador: 

- Liga a discussão com o tópico da aula  

- Explique os objectivos da aula 
 

 

60 Min Exploratória  
Composição 
logica dos 
materiais de 
ensino 
Variação nos 
métodos de 
treinamento 
Incluir tarefas 
Considerar 
experiencias 
individuais sobre 
o tema 

Facilitador:  
- Introduz a preparação de visita ao campo no dia 

seguinte sobre a testagem de sementes 
 

Participantes: 
- Participa activamente na discussão  
- Fazer perguntas de clarificação se for necessário 
- Preparam questões para a visita de dia seguinte 

 
 

 

10 Min Avaliação  
Reflecção nos 
processos de 
treinamento 
Métodos de 
treinamento 
activos 

Facilitador: 
- Introduz um esquema de controlo de semente de 

diferentes qualidades e culturas  
 
Participantes: 
- Analise como o sistema de controlo de qualidade 

 

10 Min Transferência  
A essência do 
treinamento O 
que os 
participantes 
podem faze rem 
outro contexto 

 

Facilitador: 
- Resumo de diferenças entre a teoria e a prática; 
- Quais são os desafios 
 
Participantes: 
- Como lançar a teoria e pratica na área de testagem de 

qualidade de semente no laboratório 
- Como os sistemas de pode ser organizados mais 

eficientes 

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 
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Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 
práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas 
na próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve 
bem: 

 

Implementação – o que pode ser 
melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 
próximas aulas:  
 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 
apresentações, manuais de instrução, 

-  

 

 

6.4 FdF garantia de qualidade de sementes 
 

Informação básica 

Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:  Binaissa Castiano, Dercio Felimone, Acácio Alfredo 

Participantes: Docentes de ISP e UniZambeze 

Aula prática ou teórica: Exercícios Individuais e em grupo com discussões plenários 

Tema:  Exercício de integração para cada um dos 5 temas 

Tópico:  Actividades de integração do currículo do curos de DISS 

Ordem:  Bloco Dia 6 

Data: Chimoio, 17-28 de Outubro 

Local:  Sala de aulas 

Duração da aula:  

 

1.5 Horas em cada sessão 

Breve descrição sobre a aula 

Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 

- Num caderno individual de aprendizagem os participantes avaliam as sessões de tópico no dia (ou dias) 
anterior (es) em relação as implicações para o seu trabalho 

- Eles discutem os planos de aula em grupos pequenos e adaptam os planos das sessões (planos de aulas) 
para o seu trabalho e compartilham as adaptações feitas no plenário. 

-  
Objectivos 

Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 

- Capaz de adaptar e implementar sessões comparáveis sobre o tema e os tópicos no seu próprio contexto 
de trabalho (síntese) 

-  
Grupo alvo 
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Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente e conhecimento sobre a matéria, interesse 

esperado, motivação, etc. 

 

- O Grupo Alvo para a FdF são docentes e formadores dos cursos de formação na área de DISS de nível de 
educação superior 

- Os grupos alvos para a formação que os formadores desenvolvem são: Melhoradores, Especialistas de 
produção de sementes (investigação, administração publica, empresas) e inspectores de sementes e 
empreendedores de sementes. 

 

Processo de instrução 

De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 

conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  

Motivar os 

participantes 

Usar o 

conhecimento 

de base 

Indicar o 

assunto 

Indicar os 

objectivos da 

aprendizagem e 

actividades 

Formador: 

- Fazer um breve resumo das sessões que serão 
avaliadas e adaptadas.  

- Perguntar os participantes para reflector brevemente 
sobre estas sessões.  

 

 

50 Min Exploratória  

Composição 

logica dos 

materiais de 

ensino 

Variação nos 

métodos de 

treinamento 

Incluir tarefas 

Considerar 

experiencias 

individuais 

sobre o tema 

Formador: 

- Perguntar os participantes para complementar os 
cadernos individuais de aprendizagem, incluindo 
questões sobre como melhorar as sessões 

- Dividir os participantes em grupos pequenos para 
adaptar os planos das sessões 

 

Caderno (de capa 

dura) pessoal de 

aprendizagem; 

Planos das sessões 

(forma imprimido e 

digital)  

10 Min Avaliação  

Reflecção nos 

processos de 

treinamento 

Métodos de 

treinamento 

activos 

Nota: Avaliação faz parte de orientação 

 

 

15 Min Transferência  

A essência do 

treinamento O 

que os 

participantes 

podem faze rem 

outro contexto 

 

Formador: 

 

- Pergunta os participantes de partilhar quais elementos 
das sessões de hoje eles utilizarão nas formações no 
futuro  

- Pergunta os participantes de partilhar quais elementos 
da sessão de dia eles vão adaptar e como 

-  

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 

práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 
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Reflecte sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas na 

próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve bem:  

Implementação – o que pode ser 

melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 

próximas aulas:  

 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 

Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 

apresentações, manuais de instrução, 

- Gordijn, F., Helder, J. and N. Eernstman. 2012. Reflection methods – tools to make learning more explicit. 
Wageningen UR, Centre for Development Innovation 

 

Dia 7 Dia de campo 
 

Informação básica 

Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:   

Participantes:  

Aula prática ou teórica: Visita de campo, incluindo trabalho 

Tema:  Produção de semente e garante da qualidade 

Tópico:  Garante de qualidade de semente  

Ordem:  Dia 7 – todo dia; o trabalho será explicado no final do dia 6 

Data:  

Local:  Campo 

Duração da aula:  

 

Todo dia 

Breve descrição sobre a aula 

Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 

- Visita a pequenos produtores de semente, grandes produtores de semente, serviço nacional de testagem 
de semente 

- Participantes são expostos a varias práticas de empresas produtoras de semente e produtores na produção 
de semente de qualidade, e observam as diferenças; eles irão avaliar os efeitos na qualidade de semente 

- Eles irão se inteirar das actividades de serviços nacionais de semente 
- Um inspector de campo irá fazer parte da excursão para consciencializar os participantes de aspectos 

importantes da produção de semente de qualidade 
- Legislação de semente e certificação 

 
Objectivos 

Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 

- Capaz de descrever diferentes mecanismos de garantia de semente de qualidade para semente garantida e 
certificada (conhecimento) 

- Capaz de perceber todas tarefas necessárias para inspecção de semente e testagem laboratorial de 
semente para semente garantida e semente certificada (compreensão) 

 
Grupo alvo 

Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria de interesse 

esperado, motivação, etc.  
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- Melhoradores. Especialistas em produção de semente. Inspectores de semente, empreendedores na área 
de semente 

- Espera-se muito interesse no tópico, especialmente em aspectos práticos 
 

Processo de instrução 

De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 

conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

30 Min Orientação  

Motivar os 

participantes 

Usar o 

conhecimento 

de base 

Indicar o 

assunto 

Indicar os 

objectivos da 

aprendizagem e 

actividades 

Dia anterior 

 

Formador:  

- Explica aos participantes os objectivos da visita de 
estudo 

- Divide os participantes em grupos pequenos e atribui 
tarefas para prepararem em um poster sobre: 
o Principais diferenças nas práticas agronómicas 

entre pequeno e grande produtor de semente 
o O efeito que isso tem na qualidade de semente 
o Como é que o serviço nacional de semente ajuda 

diversos produtores; e os desafios enfrentados 
o Como melhorar a assistência aos produtores de 

semente em garantir a qualidade da semente 
- Indicar a ora de partida para a visita de campo 
 

Participantes: 

- Preparam questões para as duas visitas 
 

Flipcharts  

Marcadores 

Dia 

inteiro 

Exploratória  

Composição 

logica dos 

materiais de 

ensino 

Variação nos 

métodos de 

treinamento 

Incluir tarefas 

Considerar 

experiencias 

individuais 

sobre o tema 

Visita de estudo 

 

Visita de estudo é guiada pelos formadores 

Formadores e participantes são acompanhados por um 

inspector de semente 

 

 

Manhã: visita a pequenos produtores em Sussundenga 

Horas: 8.00 – 12.00 

 

Tarde:  

Visita a grandes produtores (Nzara Yapera) 

Horas: 14.00 – 17.00 

 

Visita aos Serviços Nacional de Semente 

Horas: xx – xx  

Assegurar que eles aprendam sobre actual legislação de 

semente e os mecanismos de garantia de qualidade nos 

diferentes estágios da cadeia de valor de semente, o 

significado de protecção de variedade, princípios de 

inspecção de campo, fases e processos, o processo e 

importância de certificação de semente e parâmetros de 

qualidade da semente 

 

Participantes: 

- Ouvem as introduções das 3 visitas 
- Fazem perguntas que preparara, sobre assuntos não 

abordados na introdução 
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45 Min Avaliação  

Reflecção nos 

processos de 

treinamento 

Métodos de 

treinamento 

activos 

O dia seguinte 

 

Formador e participantes: 

- Apresentação e discussão dos posters sobre: 
o Principais diferenças nas práticas agronómicas 

entre pequeno e grande produtor de semente 
o O efeito que isso tem na qualidade de semente 
o Como é que o serviço nacional de semente ajuda 

diversos produtores; e os desafios enfrentados 
o Como melhorar a assistência aos produtores de 

semente em garantir a qualidade da semente 
 

 

 Transferência  

A essência do 

treinamento O 

que os 

participantes 

podem faze rem 

outro contexto 

 

Ver acima  

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 

práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

Manhã: visita a pequenos produtores (8.00 – 12.00) 

Tarde: visita a grandes produtores e aos Serviços Nacional de Semente (14.00-

17.00)  

 

Preparação: 

- Agendar com pequenos, grandes produtores de semente, empresas 
produtoras de semente e Serviços Nacional de Semente 

- Convidar um inspector de semente para fazer parte da visita, lhe esclarecer 
sobre os objectivos da visita 

- Organizar transporte 
- Preparar agua e almoço 

 

Flipcharts,  

Marcadores 

Agua 

Lanche 

Almoço 

Avaliação da aula/secção 

Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas na 

próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve bem:  

Implementação – o que pode ser 

melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 

próximas aulas:  

 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 

Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 

apresentações, manuais de instrução, 

-  

 

Dia 8 Negocio de semente 
 

8.1 Modelo de negócio de Canvas 
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Informação básica 

Escola básica/media/universidade: Superior  

Facilitador:   

Participantes:  

Aula prática ou teórica: Aula associada a trabalhos em grupo e discussões 

Tema:  Negócio de sementes 

Tópico:  Modelo de Negócio de Canvas – proposição de valor e segmento de 

clientes 

Ordem:  Dia 8 – bloco 1 (quarto blocos em um dia)  

Data:  

Local:  Sala de aula   

Duração da aula:  

 

1.5 Hora  

Breve descrição sobre a aula 

Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 

- Introdução sobre o modelo de negócios canvas como uma ferramenta simples para planificação de 
negócio  

- Exercício prático em grupo sobre negócio de sementes canvas, preenchimento do canvas para a 
proposição de valor e segmento de clientes  

Objectivos 

Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 

- Ser capaz de descrever os principais componentes do plano de negócio (conhecimento)  
- Ser capaz de desenvolver um plano de negócio (síntese)  
 

Grupo alvo 

Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria de interesse 

esperado, motivação, etc. 

 

- Melhoradores de planta; especialista de produção de semente (pesquisa, governo, companhias) e 
inspectores de sementes; empreendedores no negócio de semente  

- Conhecimento variável sobre plano de negócio; virtualmente sem conhecimento com melhoradores de 
plantas, especialista de produção de sementes e inspectores de semente; conhecimento básico com 
empreendimento de semente  

- Espera-se que ninguém tenha conhecimento e/ou experiencia com o modelo de negócios canvas 
- Expira-se curiosidade, porque este e um tópico novo ou nova abordagem  
Processo de instrução 

De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 

conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso 

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  

Motivar os 

participantes 

Usar o 

conhecimento 

de base 

Indicar o 

assunto 

Indicar os 

objectivos da 

aprendizagem e 

actividades 

Formador:  

- Pergunta aos participantes em buzz (grupos de dois) 
para discutirem quem são os seus clientes, e uma coisa 
de valor que oferecem aos seus clientes  

Participantes:  

- Discutem em par (buzz)  
- De acordo com a questão do formador, partilham em 

plenária   
 

Formador:  

- Introduz o tópico e explica os objectives da sessão  
- Explica a metodologia que será usada na sessão  
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50 Min Exploratória  

Composição 

logica dos 

materiais de 

ensino 

Variação nos 

métodos de 

treinamento 

Incluir tarefas 

Considerar 

experiencias 

individuais 

sobre o tema 

Formador:  

- Introduz na aula o modelo de negócios canvas 
- Depois da visão geral, explica com mais detalhe as 

etapas de  
o Proposição de valor  
o Segmento de clientes  

- Solicita aos participantes para completarem essas duas 
etapas em grupo  

 

Participante:  

- Trabalham em pequenos grupos em casos específicos 
de negócio  

- Para o caso de negócio escolhido completam as duas 
etapas  

Aula e 

apresentação de 

poster com modelo 

de negócio Canvas 

Marcadores 

Stick-it 

 

20 Min Avaliação  

Reflecção nos 

processos de 

treinamento 

Métodos de 

treinamento 

activos 

Formador e participante: 

- Depois de completar as duas etapas do canvas, 
partilham o resultado em sessão de plenária e discutem  

 

10 Min Transferência  

A essência do 

treinamento O 

que os 

participantes 

podem faze rem 

outro contexto 

 

Formador:  

- Solicita aos participantes para escreverem a proposição 
de valor para o seu próprio negócio nas cartas  

- Usando o formato do modelo de negócios canvas:  
 

‘Eu produz/fornece….Porque eu quero resolver…./Prover 

para as necessidades de…. (‘I deliver……because I want to 

solve…../provide for the need of…..’) 

 

Formador: 

- Solicita aos participantes para partilharem em plenária  

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 

práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 

Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas na 

próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve bem:  

Implementação – o que pode ser 

melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 

próximas aulas:  

 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 

Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 

apresentações, manuais de instrução, 

- Training materials of Marja Thijssen of the ISSD training at Wageningen UR, The Netherlands in 2016 on 
seed business canvas 

- Training materials of Eric van Dijken of CAH Vilentum, Dronten, The Netherlands on seed business canvas 

 

8.2 Plano de negócio e estratégia de marketing 
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Informação básica 

Escola básica/media/universidade: Superior  

Facilitador:   

Participantes:  

Aula prática ou teórica: Aula associada a trabalhos em grupos e discussões 

Tema:  Negócio de semente 

Tópico:  Estratégia de marketing de semente  

Ordem:  Dia 8 – bloco 2 (quarto blocos em um dia)  

Data:  

Local:  Sala de aula  

Duração da aula:  

 

1.5 Hora  

Breve descrição sobre a aula 

Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 

- Introdução a estratégia de marketing de semente como um dos pilares do plano de negócio  
- Aula combinada com exercícios em grupos  
 

Objectivos 

Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 

- Ser capaz de desenvolver um plano de negocio, incluindo a estratégia de marketing (síntese)  
 

Grupo alvo 

Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria de interesse 

esperado, motivação, etc. 

 

- Melhoradores de plantas; especialistas de produção de sementes (pesquisadores, agentes do governo, 
companhias) e inspectores de semente; empreendedores no sector de sementes E esperado um 
conhecimento bastante limitado no desenvolvimento de estratégias de marketing como parte do plano de 
negocio; conhecimento básico esperado dos empreendedores no sector de sementes  

- Espectativa de interesse, uma vez que o tópico é importante para o negócio de semente  
 

Processo de instrução 

De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 

conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso 

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  

Motivar os 

participantes 

Usar o 

conhecimento 

de base 

Indicar o 

assunto 

Indicar os 

objectivos da 

aprendizagem e 

actividades 

Formador:  

- Solicita aos participantes em buzz (grupos de dois) para 
discutirem como podem aumentar as suas vendas de 
semente  

 

Participantes:  

- Discutem em pares (buzz)  
- Sobre a questão do formador, partilham em plenária   
 

Formador:  

- Introduz o tópico e explica os objectives da aula  
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60 Min Exploratória  

Composição 

logica dos 

materiais de 

ensino 

Variação nos 

métodos de 

treinamento 

Incluir tarefas 

Considerar 

experiencias 

individuais 

sobre o tema 

Formador:  

- Aula, introduzindo os seguintes questões relacionadas 
com a estratégia de marketing de semente:  
o Produto 
o Promoção 
o Local/lugar 
o Preço 

 

Participantes:  

- Trabalham em pequenos grupos em exercícios: 
Estratégia de comercialização de DISS (John 
MacRobert) 

 

 

Aula 

Posters,  

Marcadores  

Exercícios sobre 

estratégias de 

marketing  

10 Min Avaliação  

Reflecção nos 

processos de 

treinamento 

Métodos de 

treinamento 

activos 

Formador:  

- Solicita aos participantes para discutirem como podem 
aumentar as vendas de sementes; os participantes 
tiveram algumas novas ideias?  

- Solicitar aos participantes para partilharem em plenária  
 

 

10 Min Transferência  

A essência do 

treinamento O 

que os 

participantes 

podem faze rem 

outro contexto 

 

Formador:  

- Pergunta aos participantes sobre uma companhia por si 
conhecida; como esta pode melhorar o seu marketing  

- Solicita aos participantes para partilharem em plenária  

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 

práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 

Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas na 

próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve bem:  

Implementação – o que pode ser 

melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 

próximas aulas:  

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 

Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 

apresentações, manuais de instrução, 

- Training materials of John MacRobert of the ISSD training at Wageningen UR, The Netherlands in 2016. 
These materials include lectures as well as assignments on marketing and finance. 

- MacRobert, J.F. 2009. Seed business management in Africa. Harare, Zimbabwe, CIMMYT. 
- MacRobert, J.F. 2009 Gestão da Indústria de Sementes em África Tradução de Mariana Sousa Moreira. 

http://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/4205/99382.pdf  

 

8.3 Modelo de negócios de Canvas (cont.) 
 

Informação básica 

Escola básica/media/universidade: Superior  

Facilitador:   

http://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/4205/99382.pdf
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Participantes:  

Aula prática ou teórica: Aula associada a trabalhos em grupos e discussões 

Tema:  Negócio de sementes 

Tópico:  Modelo de negócios – canais e interacção com clientes  

Ordem:  Dia 8 – bloco 3 (quarto blocos em um dia)  

Data:  

Local:  Sala de aula   

Duração da aula:  

 

1.5 Horas  

Breve descrição sobre a aula 

Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 

- Introdução das próximas duas etapas do modelo de negócios canvas: canais e interacção com os clientes 
Exercícios práticos em grupo para completar o canvas para canais e interacção com os clientes cc 

 

Objectivos 

Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 

- Ser capaz de descrever os principais componentes do plano de negócio (conhecimento)   
- Ser capaz de desenvolver um plano de negócio de semente (síntese)  
 

Grupo alvo 

Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria de interesse 

esperado, motivação, etc. 

 

- Melhoradores de planta; especialistas de produção de sementes (pesquisadores, agentes do governo, 
companhias) e inspectores de semente; e empreendedores no sector de semente  

- Conhecimento diferente sobre plano de negócio; virtualmente não há conhecimento dos melhoradores de 
plantas, especialistas em produção de semente, conhecimento básico dos empreendedores no sector de 
semente  

- Espectativa de que ninguém tenha conhecimento ou experiencia com modelo de negócios canvas 
- Espectativa de curiosidade, porque este e um tópico novo/ ou abordagem nova  
Processo de instrução 

De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 

conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso 

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  

Motivar os 

participantes 

Usar o 

conhecimento 

de base 

Indicar o 

assunto 

Indicar os 

objectivos da 

aprendizagem e 

actividades 

Formador:  

- Solicita aos participantes em buzz (grupos de dois) para 
discutirem sobre como podem proceder para garantir 
que os clientes continuem procurando os seus serviços  

 

Participantes:  

- Discutem em pares (buzz)   
- De acordo com a questão do formador, partilham em 

plenária   
 

Formador:  

- Introduz o tópico e explica os objectives da sessão  

- Explica a metodologia a ser usada na sessão  
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50 Min Exploratória  

Composição 

logica dos 

materiais de 

ensino 

Variação nos 

métodos de 

treinamento 

Incluir tarefas 

Considerar 

experiencias 

individuais 

sobre o tema 

Formador:  

- Aula, introduz com detalhes as duas etapas seguintes 
do modelo de negócios canvas:  
o Canais  
o Interacção com os clientes  

- Solicita aos participantes para completarem as duas 
etapas em grupo  

 

Participantes:  

- Trabalham em pequenos grupos no mesmo caso de 
negócio como na sessão anterior  

- Completam as duas etapas do caso de negócio   
 

Lecture 

Poster paper with 

the business model 

canvas format 

Marcadores 

Sticky notes 

20 Min Avaliação  

Reflecção nos 

processos de 

treinamento 

Métodos de 

treinamento 

activos 

Formadores e participantes: 

- Depois de completarem as duas etapas do canvas, 
partilham os resultados em sessão de plenária e 
discutem   

 

 

10 Min Transferência  

A essência do 

treinamento O 

que os 

participantes 

podem faze rem 

outro contexto 

 

Formador:  

- Solicita aos participantes para encontrarem num novo 
canal para alcançar os clientes da sua rede  

- Solicita aos participantes para partilharem em plenária  

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 

práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 

Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas na 

próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve bem:  

Implementação – o que pode ser 

melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 

próximas aulas:  

 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 

Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 

apresentações, manuais de instrução, 

- Training materials of Marja Thijssen of the ISSD training at Wageningen UR, The Netherlands in 2016 on 
seed business canvas 

- Training materials of Eric van Dijken of CAH Vilentum, Dronten, The Netherlands on seed business canvas 

 

8.4 Plano de negócio estratégia de produção de sementes na base de demanda 
 

Informação básica 

Escola básica/media/universidade: Superior    

Facilitador:   

Participantes:  
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Aula prática ou teórica: Aula associada a trabalhos em grupos e discussões 

Tema:  Negócio de sementes 

Tópico:  Estratégia de produção de semente e demanda de semente  

Ordem:  Dia 8 – bloco 4 (quarto blocos num dia) 

Data:  

Local:  Sala de aula  

Duração da aula:  

 

1.5 Horas  

Breve descrição sobre a aula 

Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 

- Introdução a estratégia de produção de semente com um dos pilares principais do plano de negócio  
- Introdução a demanda de semente com ligação ao plano de produção de semente  
- Aula combinada com exercícios em grupo  
 

Objectivos 

Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 

- Ser capaz de desenvolver um plano de negocio de semente, incluindo estratégia de produção de sente 
(síntese)  

- Ser capaz de estimar a demanda efectiva de semente e sua ligação com o plano de produção de semente 
(avaliação) 

 

Grupo alvo 

Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria de interesse 

esperado, motivação, etc. 

 

- Melhoradores de planta; especialistas em produção de semente (pesquisadores, agentes do governo, 
companhias) e inspectores de semente; empreendedores no sector de semente  

- Esperado conhecimento moderado sobre plano de produção de semente, mas não no contexto de 
desenvolvimento de plano de negócio   

- Espectativa de interesse, uma vez que e importante para todos os profissionais envolvidos na produção de 
semente  

 

Processo de instrução 

De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 

conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso 

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  

Motivar os 

participantes 

Usar o 

conhecimento 

de base 

Indicar o 

assunto 

Indicar os 

objectivos da 

aprendizagem e 

actividades 

Formador:  

- Pergunta aos participantes em buzz (grupos de dois) os 
determinantes chave da demanda de semente  

 

Participantes:  

- Discutem em pares (buzz)  
- De acordo com a questão do formador, partilham em 

plenária   
 

Formador:  

- Introduz o tópico e explica os objectives da sessão  
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60 Min Exploratória  

Composição 

logica dos 

materiais de 

ensino 

Variação nos 

métodos de 

treinamento 

Incluir tarefas 

Considerar 

experiencias 

individuais 

sobre o tema 

Formador:  

- Aula, introduzindo as seguintes questões relacionadas a 
estratégia de produção e demanda de semente:  
o Planificação da produção gestão dos produtores  
o Produção de sementes 
o Garantia de qualidade de semente 

 

Participantes:  

- Trabalham em pequenos grupos num pequeno 
exercício sobre demanda de semente:  Exercício de 
demanda de sementes (ISSD seed demand exercise de 
Stephen Walsh) 

 

Aula  

Exercícios sobre 

demanda de 

semente  

10 Min Avaliação  

Reflecção nos 

processos de 

treinamento 

Métodos de 

treinamento 

activos 

Formador:  

- Pergunta aos participantes, de todos os factores que 
influenciam a demanda de sementes, qual deles e o 
mais critico  

- Solicita aos participantes para partilharem em plenária  
 

 

10 Min Transferência  

A essência do 

treinamento O 

que os 

participantes 

podem faze rem 

outro contexto 

 

Formador:  

- Pergunta aos participantes como fazer a demanda por 
semente menos volátil (evitando grandes diferenças de 
ano para ano)  

- Solicita aos participantes para partilharem em plenária  

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 

práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 

Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas na 

próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve bem:  

Implementação – o que pode ser 

melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 

próximas aulas:  

 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 

Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 

apresentações, manuais de instrução, 

- Training materials of John MacRobert of the ISSD training at Wageningen UR, The Netherlands in 2016. 
These materials include lectures as well as assignments on marketing and finance. 

- MacRobert, J.F. 2009. Seed business management in Africa. Harare, Zimbabwe, CIMMYT. 
- MacRobert, J.F. 2009  Gestão da Indústria de Sementes em África Tradução de Mariana Sousa Moreira. 

http://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/4205/99382.pdf  
- Training materials of Stephen Walsh of the ISSD training at Wageningen UR, The Netherlands in 2016. 

 

Dia 9 Negocio de Sementes 
 

http://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/4205/99382.pdf
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9.1 Modelo de negocio Canvas (Cont.) 
 

Informação básica 

Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:   

Participantes:  

Aula prática ou teórica: Aula associada a trabalhos em grupos e discussões 

Tema:  Negócio de sementes 

Tópico:  Modelo de negócios canvas – recursos chaves, actividades chaves e 

parcerias chaves 

Ordem:  Dia 9 – bloco 1 (quarto blocos num dia)  

Data:  

Local:  Sala de aula   

Duração da aula:  

 

1.5 Hora  

Breve descrição sobre a aula 

Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 

- Introdução as próximas três etapas do modelo de negócios canvas: recursos chave, actividades chave e 
parcerias chave  

- Exercício prático em grupo para complete o canvas para recursos chave, actividades chave e parcerias 
chave  

 

Objectivos 

Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 

- Ser capaz de descrever os principais componentes do plano de negócio (conhecimento)  
- Ser capaz de desenvolver um plano de negócio (síntese)  
 

Grupo alvo 

Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria de interesse 

esperado, motivação, etc. 

 

- Melhoradores de planta; especialistas de produção de sementes (pesquisadores, agentes do governo, 
companhias) e inspectores de semente; e empreendedores no sector de semente  

- Conhecimento diferente sobre plano de negócio; virtualmente não há conhecimento dos melhoradores de 
plantas, especialistas em produção de semente, conhecimento básico dos empreendedores no sector de 
semente  

- Espectativa de que ninguém tenha conhecimento ou experiencia com modelo de negócios canvas 
- Espectativa de curiosidade, porque este e um tópico novo/ ou abordagem nova  

Processo de instrução 

De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 

conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso 

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  

Motivar os 

participantes 

Usar o 

conhecimento 

de base 

Indicar o 

assunto 

Indicar os 

objectivos da 

aprendizagem e 

actividades 

Formador:  

- Solicita aos participantes para através de um buzz 
(grupos de dois) discutirem sobre quais são os factores 
chave para parcerias importantes  

 

Participantes:  

- Discutem em pares (buzz)   
- De acordo com a questão do formador, partilham em 

plenária  
 

Formador:  

- Introduz o tópico e explica os objectives da sessão  
- Explica a metodologia a ser usada na sessão  

Cartões  

Marcadores 
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50 Min Exploratória  

Composição 

logica dos 

materiais de 

ensino 

Variação nos 

métodos de 

treinamento 

Incluir tarefas 

Considerar 

experiencias 

individuais 

sobre o tema 

Formador:  

- Aula, introduzir em detalhes as próximas três etapas do 
modelo de negócios canvas:  
o Recursos chave  
o Actividades chave  
o Parcerias chave  

- Pergunta aos participantes para completarem as três 
etapas em grupo  

 

Participantes:  

- Trabalham em pequenos grupos no mesmo caso de 
negócio da sessão anterior  

- Completam as três etapas do caso de negócio   
 

 

Aula 

Poster com Modelo 

de Negócios 

Canvas 

Marcadores 

Sticky notes 

 

 

 

20 Min Avaliação  

Reflecção nos 

processos de 

treinamento 

Métodos de 

treinamento 

activos 

Formador e participantes: 

- Depois de completarem as três etapas do canvas, 
partilham os resultados em sessão de plenária e 
discutem   

 

 

10 Min Transferência  

A essência do 

treinamento O 

que os 

participantes 

podem faze rem 

outro contexto 

 

Formador:  

- Pergunta aos participantes para identificarem uma 
parceria com que se podem relacionar para serem mais 
efectivos no seu trabalho  

- Solicita aos participantes para partilharem em plenária  

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 

práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 

Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas na 

próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve bem:  

Implementação – o que pode ser 

melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 

próximas aulas:  

 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 

Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 

apresentações, manuais de instrução, 

- Training materials of Marja Thijssen of the ISSD training at Wageningen UR, The Netherlands in 2016 on 
seed business canvas 

- Training materials of Eric van Dijken of CAH Vilentum, Dronten, The Netherlands on seed business canvas 

 

9.2 Plano de negócio e estratégia financeira 
 

Informação básica 

Escola básica/media/universidade: Superior  
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Facilitador:   

Participantes:  

Aula prática ou teórica: Aula associada a trabalhos em grupos e discussões 

Tema:  Estratégia de vendas no negócio de sementes 

Tópico:   

Ordem:  Dia 9 – 2 (quarto blocos em um dia)   

Data:  

Local:  Sala de aula   

Duração da aula:  

 

1.5 Horas  

Breve descrição sobre a aula 

Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 

- Introdução a estratégia de vendas como um dos pilares do plano de negócio 
- Aula associada a trabalhos em grupo 

 
Objectivos 

Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 

Ser capaz de desenvolver um plano de negocio de semente, incluindo a estratégia de venda (síntese)  
Grupo alvo 

Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria de interesse 

esperado, motivação, etc. 

 

- Melhoradores de planta; especialistas em produção de semente (investigação, agentes do governo, 
companhias) e inspectores de semente; empreendedores no sector de semente  

- Espera-se conhecimento limitado no desenvolvimento de estratégias de venda no contexto de 
desenvolvimento do plano de negócio Espera-se interesse, uma vez que este e um aspecto chave para o 
desenvolvimento de um negócio lucrativo e sustentável  

 

Processo de instrução 

De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 

conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso 

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  

Motivar os 

participantes 

Usar o 

conhecimento 

de base 

Indicar o 

assunto 

Indicar os 

objectivos da 

aprendizagem e 

actividades 

Formador   

- Solicita aos participantes em buzz (grupos de dois) para 
discutirem porque os agricultores preferem sementes 
de uma certa companhia   

 

Participantes:  

- Discutem em pares (buzz)   
- De acordo com as questões do formador, partilham em 

plenária   
 

Formador:  

- Introduz o tópico e explica os objectives da sessão  
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60 Min Exploratória  

Composição 

logica dos 

materiais de 

ensino 

Variação nos 

métodos de 

treinamento 

Incluir tarefas 

Considerar 

experiencias 

individuais 

sobre o tema 

Formador:  

- Aula, introduz as seguintes questões relacionadas a 
estratégia de venda:  

o Como determinar o custo, preço da semente e o lucro 
do negócio de semente  

o Aspectos de custo durante o estacão e fora do estacão  
 

Participantes:  

- Fazem perguntas sobre as clarificações necessárias  
- Depois da aula, trabalho sobre exercícios de cálculo de 

custos em pequenos grupos (John MacRobert) 
 

Formador e participantes: 

- Partilham e discutem os resultados dos exercícios sobre 
cálculo de custos  

 

Aula  

Exercícios sobre 

cálculo de custos; 

exercícios em 

folhas impressas  

10 Min Avaliação  

Reflecção nos 

processos de 

treinamento 

Métodos de 

treinamento 

activos 

Formador: 

- Pergunta aos participantes se o preço da semente em 
Moçambique e um preço justo; o preço devia ser mais 
barato ou mais caro? 

- Solicita aos participantes para partilharem em plenária  
 

 

10 Min Transferência  

A essência do 

treinamento O 

que os 

participantes 

podem faze rem 

outro contexto 

 

Formador:  

- Pergunta aos participantes como podem aumentar o 
lucro do seu negócio de sementes; ou seu próprio 
negocio, ou de um negocio que conheçam ou parão o 
qual trabalham  

- Solicita aos participantes para partilharem em plenária  

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 

práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 

Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas na 

próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve bem:  

Implementação – o que pode ser 

melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 

próximas aulas:  

 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 

Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 

apresentações, manuais de instrução, 

- Training materials of John MacRobert of the ISSD training at Wageningen UR, The Netherlands in 2016. 
These materials include lectures as well as assignments on marketing and finance. 

- MacRobert, J.F. 2009. Seed business management in Africa. Harare, Zimbabwe, CIMMYT. 
- MacRobert, J.F. 2009  Gestão da Indústria de Sementes em África Tradução de Mariana Sousa Moreira. 

http://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/4205/99382.pdf  

 

 

http://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/4205/99382.pdf
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9.3 Modelo de negocio Canvas (cont.) 
 

Informação básica 

Escola básica/media/universidade: Superior  

Facilitador:   

Participantes:  

Aula prática ou teórica: Aula associada a trabalhos em grupos e discussões 

Tema:  Negócio de sementes 

Tópico:  Modelo de negócios canvas – volume de retorno e estrutura de custos  

Ordem:  Dia 9 – bloco 3 (quarto blocos em um dia)  

Data:  

Local:  Sala de aula  

Duração da aula:  

 

2 Horas (nota os: 30 minutos extra são necessários) 

Breve descrição sobre a aula 

Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 

- Introdução as duas etapas finais do modelo de negócios canvas: volume de retorno e estrutura de custos  
- Exercício pratico em grupo para completar o modelo canvas para rendimento externo e estrutura de 

custos  
- Participantes partilham e discutem modelo de negócio canvas complete referente aos seus casos em 

sessão de plenária  
 

Objectivos 

Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 

- Ser capaz de descrever os principais componentes do plano de negócio (conhecimento)  
- Ser capaz de desenvolver um plano de negócio (síntese)   
 

Grupo alvo 

Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria de interesse 

esperado, motivação, etc. 

 

- Melhoradores de planta; especialistas de produção de sementes (pesquisadores, agentes do governo, 
companhias) e inspectores de semente; e empreendedores no sector de semente  

- Conhecimento diferente sobre plano de negócio; virtualmente não há conhecimento dos melhoradores de 
plantas, especialistas em produção de semente, conhecimento básico dos empreendedores no sector de 
semente  

- Espectativa de que ninguém tenha conhecimento ou experiencia com modelo de negócios canvas 
- Espectativa de curiosidade, porque este e um tópico novo/ ou abordagem nova  

Processo de instrução 

De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 

conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso 

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  

Motivar os 

participantes 

Usar o 

conhecimento 

de base 

Indicar o 

assunto 

Indicar os 

objectivos da 

aprendizagem e 

actividades 

Formador:  

- Solicita aos participantes em buzz (grupos de dois) para 
discutirem sobre custos e retornos 

Participantes:  

- Discutem em pares (buzz)   
- De acordo com as questões do formador, partilham em 

plenária  
 

Formador:  

- Introduz o tópico e explica os objectives da sessão 
Explica a metodologia que será usada na sessão  
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60 Min Exploratória  

Composição 

logica dos 

materiais de 

ensino 

Variação nos 

métodos de 

treinamento 

Incluir tarefas 

Considerar 

experiencias 

individuais 

sobre o tema 

Formador:  

- Aula, introduzir com detalhes as duas etapas finais do 
modelo de negócios canvas:  
o Volume de retorno  
o Estrutura de custos  

- Solicita aos participantes para completarem as duas 
etapas em grupo  

 

Participantes:  

- Trabalham em pequenos grupos no mesmo caso de 
negócio como na sessão anterior  

- Completam as duas etapas finais para o caso de 
negócio em análise   

- Revisitar o modelo canvas já complete e verificar se e 
necessário proceder alterações nos blocos constituídos  

 

 

Aula 

Poster com  

Modelo de 

negócios  

Canvas 

 

Marcadores 

Papeis  

autocolantes 

 

40 Min Avaliação  

Reflecção nos 

processos de 

treinamento 

Métodos de 

treinamento 

activos 

Formador e participantes: 

- Partilham os resultados do modelo de negócios canvas 
já complete, em sessão de plenária e discutem   

 

 

10 Min Transferência  

A essência do 

treinamento O 

que os 

participantes 

podem faze rem 

outro contexto 

 

Formador:  

- Pergunta aos participantes se podem usar o modelo 
canvas no seus próprios trabalhos Solicita aos 
participantes para partilharem em plenária  

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 

práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 

Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas na 

próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve bem:  

Implementação – o que pode ser 

melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 

próximas aulas:  

 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 

Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 

apresentações, manuais de instrução, 

- Training materials of Marja Thijssen of the ISSD training at Wageningen UR, The Netherlands in 2016 on 
seed business canvas 

- Training materials of Eric van Dijken of CAH Vilentum, Dronten, The Netherlands on seed business canvas 

 

9.4 FdF Negocio de sementes 
 

Informação básica 
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Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:  Binaissa Castiano, Dercio Felimone, Acácio Alfredo 

Participantes: Docentes de ISP e UniZambeze 

Aula prática ou teórica: Exercícios Individuais e em grupo com discussões plenários 

Tema:  Exercício de integração para cada um dos 5 temas 

Tópico:  Actividades de integração do currículo do curos de DISS 

Ordem:  Bloco 4 Dia 9 

Data: Chimoio, 17-28 de Outubro 

Local:  Sala de aulas 

Duração da aula:  

 

1.5 Horas em cada sessão 

Breve descrição sobre a aula 

Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 

- Num caderno individual de aprendizagem os participantes avaliam as sessões de tópico no dia (ou dias) 
anterior (es) em relação as implicações para o seu trabalho 

- Eles discutem os planos de aula em grupos pequenos e adaptam os planos das sessões (planos de aulas) 
para o seu trabalho e compartilham as adaptações feitas no plenário. 

-  
Objectivos 

Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 

- Capaz de adaptar e implementar sessões comparáveis sobre o tema e os tópicos no seu próprio contexto 
de trabalho (síntese) 

-  
Grupo alvo 

Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente e conhecimento sobre a matéria, interesse 

esperado, motivação, etc. 

 

- O Grupo Alvo para a FdF são docentes e formadores dos cursos de formação na área de DISS de nível de 
educação superior 

- Os grupos alvos para a formação que os formadores desenvolvem são: Melhoradores, Especialistas de 
produção de sementes (investigação, administração publica, empresas) e inspectores de sementes e 
empreendedores de sementes. 

 

Processo de instrução 

De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 

conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  

Motivar os 

participantes 

Usar o 

conhecimento 

de base 

Indicar o 

assunto 

Indicar os 

objectivos da 

aprendizagem e 

actividades 

Formador: 

- Fazer um breve resumo das sessões que serão 
avaliadas e adaptadas.  

- Perguntar os participantes para reflector brevemente 
sobre estas sessões.  
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50 Min Exploratória  

Composição 

logica dos 

materiais de 

ensino 

Variação nos 

métodos de 

treinamento 

Incluir tarefas 

Considerar 

experiencias 

individuais 

sobre o tema 

Formador: 

- Perguntar os participantes para complementar os 
cadernos individuais de aprendizagem, incluindo 
questões sobre como melhorar as sessões 

- Dividir os participantes em grupos pequenos para 
adaptar os planos das sessões 

 

Caderno (de capa 

dura) pessoal de 

aprendizagem; 

Planos das sessões 

(forma imprimido e 

digital)  

10 Min Avaliação  

Reflecção nos 

processos de 

treinamento 

Métodos de 

treinamento 

activos 

Nota: Avaliação faz parte de orientação 

 

 

15 Min Transferência  

A essência do 

treinamento O 

que os 

participantes 

podem faze rem 

outro contexto 

 

Formador: 

 

- Pergunta os participantes de partilhar quais elementos 
das sessões de hoje eles utilizarão nas formações no 
futuro  

- Pergunta os participantes de partilhar quais elementos 
da sessão de dia eles vão adaptar e como 

-  

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 

práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 

Reflecte sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas na 

próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve bem:  

Implementação – o que pode ser 

melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 

próximas aulas:  

 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 

Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 

apresentações, manuais de instrução, 

- Gordijn, F., Helder, J. and N. Eernstman. 2012. Reflection methods – tools to make learning more explicit. 
Wageningen UR, Centre for Development Innovation 
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Dia 10 
 

10.1  10.2 e 10. 3 Planificação de acção  

 
 

Informação básica 
Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:   

Participantes:  

Aula prática ou teórica: Exercícios Individuais e apresentações plenários 

Tema:  Planificação de acções 

Tópico:  Planificação de acção 

Ordem:  Dia 10 – Bloco 1&2&3 

Data: Chimoio, 17-28 de Outubro 2016 

Local:  Sala de aula 

Duração da aula:  
 

4,5 Horas  

Breve descrição sobre a aula 
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 
- Exercício individual para desenvolver um plano de acção para a integração dos módulos adaptados de 

curso DISS no trabalho de educação a formação dos participantes de ensino superior e cursos de curta 
duração)   

- Plenárias participantes apresentam seus planos de acção para o facilitador e os outros participantes e 
recebem retorno  
 

Objectivos 
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 
- Capaz de integrar os módulos de curso DISS no trabalho actual e futura dos participantes na área de 

educação e treinamento (cursos curriculares de ensino superior e cursos de curtos duração) 
 

Grupo alvo 
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse 
esperado, motivação, etc.  

 
- Docentes e formadores dos cursos de formação na área de DISS de nível de educação superior 
-  

Processo de instrução 
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

30 Min Orientação  
Motivar os 
participantes 

Formador:  
- Em breve, explica as diferentes etapas para 

desenvolver um plano de acção 
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Usar o 
conhecimento de 
base 
Indicar o assunto 
Indicar os 
objectivos da 
aprendizagem e 
actividades 

- Pede aos participantes para recapitular rapidamente os 
blocos de construção do curso (gravação em um 
flipchart/cartões)  
 
 

240 
Min 

Exploratória  
Composição 
logica dos 
materiais de 
ensino 
Variação nos 
métodos de 
treinamento 
Incluir tarefas 
Considerar 
experiencias 
individuais sobre 
o tema 

Formador: 
- Pede aos participantes para preencher o formato do 

plano de acção 
- Pede aos participantes para preparar uma 

apresentação sobre seus planos de acções 
 
Os participantes 
- Apresentam seus planos de acção em uma sessão de 

apresentação plenária 
 
Formador: 
- Se necessário, dividir o grupo e executar sessões 

paralelas (cada grupo precisa de um facilitador) 
- Pede aos participantes para escrever comentários e 

sugestões para melhoria nos cartões (individualmente)  
 
Os participantes e formador: 
-  Fornecer retorno sobre os planos de acção 

apresentados e dar sugestões para melhoria, 
imediatamente após cada apresentação  

 

 
Formato de plano 
de acção (cópia e 
cópia electrónica) 
Formato PPT para 
as apresentações 
dos planos de 
acções (cópia 
electrónica) 

0 Min Avaliação  
Reflecção nos 
processos de 
treinamento 
Métodos de 
treinamento 
activos 

- Veja acima; a tarefa inteira é sobre integrar os módulos 
do curso DISS no trabalho actual na área de educação e 
formação dos participantes. 
 

 

0 Min Transferência  
A essência do 
treinamento O 
que os 
participantes 
podem faze rem 
outro contexto 

 

- Veja acima; a tarefa inteira é sobre integrar os módulos 
do curso DISS no trabalho actual na área de educação e 
formação dos participantes. 
 

 

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 
práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas 
na próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve 
bem: 
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Implementação – o que pode ser 
melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 
próximas aulas:  
 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 
apresentações, manuais de instrução, 

 

 

 

10.4 Avaliação e Encerramento 
 

Informação básica 
Escola básica/media/universidade: Superior 

Facilitador:   

Participantes:  

Aula prática ou teórica: Exercício individual e plenário 

Tema:  Planificação de acções 

Tópico:  Avaliação 

Ordem:  Dia 10 – Bloco 4 

Data: Chimoio, 17-28 de Outubro 2016 

Local:  Sala de aula 

Duração da aula:  
 

1 Horas  

Breve descrição sobre a aula 
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento 

 
- Exercício individual para avaliar os módulos do curso de DISS (tópicos), as tecnologias e métodos, a 

facilitação e os materiais usados 
- Participantes consolidem os resultados da avaliação individual e discutem o resultado em plenária 

 

Objectivos 
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação 

 
- Capaz de avaliar o curso DISS em vários elementos (tópicos, tecnologias e métodos, facilitação, materiais, 

visita do campo) numa forma participativa  
 

Grupo alvo 
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse 
esperado, motivação, etc.  

 
- Participantes dos cursos de DISS  

 

Processo de instrução 
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De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do 
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso  

Tempo  Fase Descrição das actividades dos participantes e facilitador  Recursos   

10 Min Orientação  
Motivar os 
participantes 
Usar o 
conhecimento de 
base 
Indicar o assunto 
Indicar os 
objectivos da 
aprendizagem e 
actividades 

Formador:  
- Em breve, explica as diferentes etapas para avaliar o 

curso de DISS numa forma participativa 
 
 

 

45 Min Exploratória  
Composição 
logica dos 
materiais de 
ensino 
Variação nos 
métodos de 
treinamento 
Incluir tarefas 
Considerar 
experiencias 
individuais sobre 
o tema 

Formador: 
- Pede aos participantes para preencher o formato da 

avaliação (individualmente) 
- Pede aos participantes para copiar os resultados da sua 

avaliação individual para o formato da avaliação na sala 
(plenária), usando feijão como pontos 

- Conta o total dos feijões por quadra 
 
Formador e participantes: 
- Discutir os resultados da avaliação, por concentrar o 

maior número de feijões para cada participante 
concentrados e pedindo para ser específico sobre por 
que alguns temas são mais ou menos relevantes para 
seu trabalho, a adequação das tecnologias e métodos 
usados por sessão, o que poderia ser melhorado em 
sessões específicos e por que algo foi ou não foi uma 
eye-opener para eles. 

 

Formato do 
avaliação (cópia) 
 
Masking tape, 
cartões coloridos, 
feijão 
 

0 Min Avaliação  
Reflecção nos 
processos de 
treinamento 
Métodos de 
treinamento 
activos 

Ver acima  

0 Min Transferência  
A essência do 
treinamento O 
que os 
participantes 
podem faze rem 
outro contexto 

 

Ver acima  

Instrução dos participantes para secção de práticas 

Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas 
práticas. Indicar que materiais são necessários 

Instrução  Material 

-   

Avaliação da aula/secção 
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Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas 
na próxima oportunidade 

Preparação:  

Implementação – o que esteve 
bem: 

 

Implementação – o que pode ser 
melhorado  

 

Acções concretas para melhorar as 
próximas aulas:  
 

 

Bibliografia, material para aula e exercícios 
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos, 
apresentações, manuais de instrução, 
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Anexo 1 Tarefas e objectivos 

Desenvolvimento Integrado de Sector de Sementes (DISS): Formação de Formadores 

Nível de 

Educação 

Princípios orientadores 

A base 

Comunicação e Extensão Selecção de variedade Produção de sementes e 

garantia de qualidade de 

sementes 

Negócio de sementes 

Superior 

 

Tarefas 

Adoptar uma perspectiva 

mais integrada em relação ao 

desenvolvimento do sector de 

sementes, t tomando em 

conta a realidade dos 

camponeses produtores em 

relação ao aceso de semente 

de qualidade das variedades 

que eles/elas preferem. 

Estabelecer ligações entre 

diferentes actores da cadeia 

de valor de sementes para 

melhorar a eficiência da 

cadeia de valor de sementes 

 

 

Executar ensaios de selecção 

participativa de variedades 

envolvendo produtores, 

extensionistas e produtores de 

sementes para melhorar a 

adoptação e uso de variedades 

melhoradas e melhorar a 

eficiência dos programas de 

melhoramento de variedades. 

Desempenhar diferentes tarefas 

de garantia de qualidade de 

sementes, incluído inspecção 

de campo e testagem no 

laboratório, para melhorar a 

qualidade 

 

 

Desenvolver plano de 

negócios de sementes 

incluído comercialização e 

promoção para um 

crescimento sustentável de 

negócio 

 

 

Superior 

 

Objectivos 

- Capaz de compreender a 
relevância de 
desenvolvimento de 
sector de sementes, a 
abordagem de DISS e os 
seus princípios 
orientadores 
(Conhecimento) 

- Capaz de analisar 
diferentes sistemas de 
sementes 
(Conhecimento) 

- Capaz de conduzir uma 
análise integrado de 
sector de sementes 
(Aplicação) 

-  

- Capaz de reconhecer 
diferentes actores na 
cadeia de valor de 
sementes 
(conhecimento) 

- Capaz de analisar lacunas 
no desempenho da 
cadeia de valor de 
sementes  

- Capaz de desenvolver 
modalidades para a 
promoção da 
colaboração entre 
actores da cadeia do 
valor de sementes 
(síntese) 
 

- Capaz de identificar diferentes 
variedades disponíveis com a 
sua característica 
(Conhecimento) 

- Capaz de seleccionar o melhor 
modelo de Selecção 
Participação de Variedades 
(Compreensão) 

- Capaz de desenhar Ensaios de 
Selecção Participativa de 
Variedades 

- Capaz de juntar e relacionar 
com diferentes actores nos 
ensaios de selecção 
participativa de variedades 
(síntese) 

- Capaz de exprimir os 
elementos principais da 
qualidade de semente 
(Conhecimento) 

- Capaz de descrever 
diferentes mecanismos de 
garantia de qualidade de 
sementes para semente de 
qualidade garantida e 
certificada (Compreensão) 

- Capaz de desempenhar as 
todas as tarefas necessárias 
[ara inspecção do campo e 
testagem no laboratório de 
semente de qualidade 
garantida e certificada 
(aplicação) 

- Capaz de descrever os 
componentes principais 
de um plano de negócios 
de semente 
(Conhecimento) 

- Capaz de desenvolver um 
plano de negócio de 
sementes, incluída 
produção de semente, 
comercialização e 
finanças (Síntese) 

- Capaz de estimar a 
demanda efectiva de 
sementes e saber ligar 
isto a planificação da 
produção de sementes 
(Avaliação) 
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Anexo 2 Lista de vídeos 
 

ISSD guiding principles  https://youtu.be/4BQxR5vdvZw  

 

Seed systems   https://www.youtube.com/watch?v=xvqSaw49wnE  

 

ISSD Uganda   https://www.youtube.com/watch?v=vAM2ukMshTI  

 

ISSD Africa launch    https://www.youtube.com/watch?v=anZDSSDlUoI  

 

IITA     https://www.youtube.com/watch?v=ONo5Z6M_bPI  

 

Partnerships and seed sector development (Long) in Ethiopia: 

https://www.youtube.com/watch?v=xD4ztJdPr28  

 

Partnerships and seed sector development (short) in Ethiopia: 

https://www.youtube.com/watch?v=YrruUFE1doM  

 

ISSD Ethiopia entrepreneurs  https://www.youtube.com/watch?v=18yEKMvy_Go  

 

ISSD Ethiopia seed cleaning https://www.youtube.com/watch?v=vFeffk-CCss  

 

 

 

 

  

https://youtu.be/4BQxR5vdvZw
https://www.youtube.com/watch?v=xvqSaw49wnE
https://www.youtube.com/watch?v=vAM2ukMshTI
https://www.youtube.com/watch?v=anZDSSDlUoI
https://www.youtube.com/watch?v=ONo5Z6M_bPI
https://www.youtube.com/watch?v=xD4ztJdPr28
https://www.youtube.com/watch?v=YrruUFE1doM
https://www.youtube.com/watch?v=18yEKMvy_Go
https://www.youtube.com/watch?v=vFeffk-CCss
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Anexo 3 Livros disponíveis em forma digital: Dropbox ou internet 
 

MacRobert, J.F. 2009. Seed business management in Africa. Harare, Zimbabwe, CIMMYT. 

http://dtma.cimmyt.org/index.php/publications/doc_view/87-seed-business-management-in-africa  

 

MacRobert, J.F. 2009  Gestão da Indústria de Sementes em África Tradução de Mariana Sousa 

Moreira. http://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/4205/99382.pdf  

 

De Boef, W.S. e M.H. Thijssen, 2007. Ferramentas participativas no trabalho com cultivos, variedades 

e sementes. Um guia para profissionais que trabalham com abordagens participativas no manejo da 

agrobiodiversidade, no melhoramento de cultivos e no desenvolvimento do setor de sementes. 

Wageningen, Wageningen International, 87 pp. 

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/194065  

 

O’Connor Funk Aline, 2009. The African Seed Company Toolbox: 52 Tools Every Seed Company 

Manager Should Know How to Use .August 2009. Bill & Melinda Gates Foundation http://www.agri-

experience.com/african-seed-company-toolbox.html  

 

ISSD-Uganda, The Integrated Seed Sector Development – Uganda, Supporting Local Seed Businesses, 

A training Manual for ISSD Uganda, January 2015. Centre for Development Innovation, Wageningen 

UR. http://edepot.wur.nl/335946  

 

Manuel de Jesus da Lima (2010). Manual De Procedimentos Para Análise De Sementes Florestais 

http://leaonet.com/sementesrsa/sementes/Manual%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Sementes.p

df  

 

ZORATO, F. Evolução do laboratório de análise de sementes. Net, Revista SEED News, nov. e dez., 

ano IX, n. 6. Disponível em: http://www.seednews.inf.br/portugues/seed96/artigocapa96.shtml   . 

Acesso em: 12 mar.2009. 

 

MAPA, 2012. Guia de Inspecção de Campos para Produção de Sementes 3ª edição revisada e 

atualizada. Ano 2012.  Reimpressão pela Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes –, 

autorizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 41 páginas by Bill R. 

Gregg, Cilas P. Camargo, Flavio Popinigis, Charles W. Lingerfelt, Carlos Vechi. 

(http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/3494_guia_de_inspecao_sementes.pdf  ) 

 

S. David e B. Oliver. 2002. Conhecimentos sobre negócio para pequenos produtores de sementes: 

manual para pequenos produtores de sementes. Manual II. Rede sobre Investigação de Feijão em 

África. Occasional Publications Series, Nº. 36. CIAT, Kampala, Uganda. http://ciat-

library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/handbook_2_portuguese.pdf  

 

Setimela, P.S., E. Monyo, e M. Bänziger (eds). 2004. Produção de Sementes de Culturas Alimentares 

na Região da SADC: Manual 1. México, D.F.: CIMMYT. 

http://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/780/79460.pdf?sequence=4  

 

Outros livros do Brasil: 

http://www.abrates.org.br/tecnico/publicacoes 

http://dtma.cimmyt.org/index.php/publications/doc_view/87-seed-business-management-in-africa
http://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/4205/99382.pdf
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/194065
http://www.agri-experience.com/african-seed-company-toolbox.html
http://www.agri-experience.com/african-seed-company-toolbox.html
http://edepot.wur.nl/335946
http://leaonet.com/sementesrsa/sementes/Manual%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Sementes.pdf
http://leaonet.com/sementesrsa/sementes/Manual%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Sementes.pdf
http://www.seednews.inf.br/portugues/seed96/artigocapa96.shtml
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/3494_guia_de_inspecao_sementes.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/handbook_2_portuguese.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/handbook_2_portuguese.pdf
http://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/780/79460.pdf?sequence=4
http://www.abrates.org.br/tecnico/publicacoes

