
DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

 

PROGRAMA DE EXTENSÃO 

“Divulgação das Plantas Medicinais, da Homeopatia e da 
Produção de Alimentos Saudáveis” 

 

Apoio: 
   UNESCO/Fundação Banco do Brasil. Certificado de Tecnologia Social 

FINEP/CNPq – Qualificação em Tecnologia Social. 
 

 

Peça a “Cartilha de Homeopatia Aplicada à Agricultura” (Grátis) 

(31) 3899 1136 vwcasali@yahoo.com.br – (informar endereço postal completo) 

 

 

SEMINÁRIO BRASILEIRO SOBRE TECNOLOGIAS SOCIAIS DA 

HOMEOPATIA 

 

 

 

Evento itinerante promovido pela Universidade Federal de 

Viçosa (Departamento de Fitotecnia) em parceria com 

instituições públicas, tendo o objetivo de divulgar o potencial 

de práticas importantes, sustentáveis e perduráveis que 

propiciam impactos humanitários nas comunidades.  

  

Foram realizados: Viçosa/MG, Sananduva/RS, Bananeiras/PB, 

Barra de São Francisco/ES, Bom Jesus/PI e Rio Branco/AC, 

Maricá/RJ. 

 

 

8º SEMINÁRIO BRASILEIRO SOBRE 

TECNOLOGIAS SOCIAIS DA HOMEOPATIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MACAPÁ/AMAPÁ  

 03.SETEMBRO.2015 
 

 

LOCAL   Instituto de Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do  

                Estado do Amapá 

 

PARTICIPANTES   Estudantes. Profissionais. Famílias Agrícolas. 
 

 

 

INSCRIÇÕES   No local. Dia 03.09.2015. Início 8H. Sem taxa 

 
 

PROMOÇÃO  Universidade Federal de Viçosa 

                          Departamento de Fitotecnia 

                          Instituto de Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do  

                          Estado do Amapá 

 

CERTIFICADOS    Emitidos pela UFV, sem custos.  

 



8º SEMINÁRIO BRASILEIRO SOBRE 

TECNOLOGIAS SOCIAIS DA HOMEOPATIA 
 

MACAPÁ/AMAPÁ  

 03.SETEMBRO.2015 

 
 

 

03.09.2015                 PROGRAMA 
 

 

08:00 – Início das inscrições 

 

08:30 – Abertura 

 

09:00 – Palestra 

             “Tecnologias Sociais da Homeopatia no Brasil” 

              Vicente Wagner Dias Casali  

              Professor da UFV/ Campus Viçosa/MG 

              

10:30 – Partilha de Experiências  

 

11:00 – Discussão do tema 

 

11:30 – Encerramento 

 

11:40 – Entrega dos certificados 

 

11:50 – Avaliação do Seminário 
 

 

 

 

 

HOMEOPATIA: TECNOLOGIA SOCIAL 
 

A UNESCO/Fundação Banco do Brasil reconheceu a 

Homeopatia como Tecnologia Social com base nos argumentos 

de: baixo custo, simplicidade, sustentabilidade, propiciar 

independência e pelo fácil entendimento das pessoas com 

qualquer grau de escolaridade. Os preparados homeopáticos são 

empregados nos humanos, nos vegetais, nos animais, no solo e na 

água. São obtidos por diluições e intensa agitação (sucussão) que 

faz gerar a energia terapêutica. As famílias agrícolas aprendem 

facilmente a fazer os preparados. São usados nas prevenções. São 

recomendados conforme a semelhança entre os sinais que 

provocam durante a experimentação e os sintomas. São 

estimulantes da defesa das plantas ou dos animais e são 

desintoxicantes. São úteis quando feitos do próprio agente 

adoecedor: fungo, bactéria, carrapato, mosca, verme, ácaro 

tóxicos. Não deixam resíduos. São importantes na auto- 

sustentabilidade. Qualquer pessoa aprende a usar com eficiência 

apenas lendo a cartilha. Na terapêutica homeopática, a família 

agrícola faz tratamentos locais ou de emergência. Faz o 

tratamento das individualidades (das espécies, pessoas e cada 

criação ou animal). Saber preparar e usar significa 

independência no cuidar da saúde da terra, de toda a 

propriedade, das pessoas e do ambiente.  


