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1. Introdução

1.1 Identificação

     Edital: BEXT-2011

     Instituição: UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco

     Unidade Geral: UAST - Unidade Acadêmica de Serra Talhada

     Unidade de Origem: ADM - Administração UAST

Período da Ação

     Início Previsto: 31/12/2011

     Término: 31/12/2012

     Ação vinculada à programa de extensão: Não

     Nome do programa de extensão:  

Caracterização da Ação

     Área de Conhecimento: Ciências Agrárias

     Linha de Extensão: Segurança alimentar e nutricional

1.2 Resumo

     Título: PADRÃO DE SEGURANÇA E SOBERANIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DAS
FAMÍLIAS AGRICULTORAS DA COMUNIDADE CARNAÚBA DO AJUDANTE –
SERRA TALHADA (PE)

     Resumo da proposta: As ações de extensão são de fundamental importância para a sociedade como um
todo, sendo parte constitutiva dos alicerces que fundamentam a Universidade, no
tripé ensino-pesquisa-extensão. Assim, o Núcleo de Estudos, Pesquisas e
Práticas Agroecológicas do Semiárido – NEPPAS, que tem por objetivo fortalecer
a Agriculta Familiar e Camponesa de nossa região traz como proposta o presente
projeto:realizar um diagnóstico do Padrão de Segurança e Soberania alimentar da
comunidade de Carnaúba do Ajudante. A ação consistiu na elaboração e
aplicação de um questionário sócio-econômico entre os agricultores e agricultoras
com vistas a identificar o padrão de segurança e soberania alimentar das famílias.
Foi identificado que todas as famílias encontram-se em insegurança alimentar e
nutricional e não possuem soberania sobre o que consomem. Outros aspectos
também foram levantados, como a questão do lixo, por exemplo. A partir desse
leantamento, foram realizadas oficinas com o objetivo de melhorar a qualidade de
vida dos agricultores e agricultoras, através de uma alimentação segura e
saudável, além de conscientizar os mesmos sobre a importância de uma
alimentação equilibrada, sem contaminação, sendo a mais natural possível além
da própria preservação do meio em que vivem.

     Palavras-chave: agricultura familiar, agroecologia, política pública, desenvolvimento rural

1.3 Detalhes da Ação

     Carga Horária Total da Ação: 10372 horas

     Periodicidade: Permanente/Semanal

     A Ação é Curricular: Não

     Abrangência: Local

     Tem Várias Turmas: Não

     Tem Limite de Vagas: Não

     Tem inscrição: Não

     Local de Realização: Comunidade Carnaúba do Ajudante

javascript:Duvida('0.90');


17/11/2020 Projeto

sigproj.ufrj.br/relatorio/imprimir.php?admin=1&relatorio_id=32649&projeto_id=98060&tipo=1&modo=14 2/13

     Período de Realização: Março de 2012 a janeiro de 2013

1.4 Público / Certificado

     Tipo/Descrição do Público Atingido: O público alvo são as 20 familias agricultoras da comunidade Carnaúba do
Ajudante, além dos alunos bolsistas do NEPPAS e demais alunos da
UAST/UFRPE, professores, técnicos, Organizações não Governamentais
parceiras do NEPPAS, organizações governamentais como o IPA que atuam na
comunidade e a sociedade civil serratalhadense

     Número de pessoas atendidas: 150

     A ação atingiu o público que pretendia
em(0 a 100): 70

Certificados

     Unidade Geral Responsável: Unidade Acadêmica de Serra Talhada

     Unidade Geral Responsável: Administração UAST

     Número para Participantes: 100

     Número para Equipe de Execução: 25

1.5 Objetivos

     Objetivos Propostos: Geral: Identificar o padrão de segurança e soberania alimentar das famílias de
agricultores da comunidade Carnaúba do Ajudante. Específicos: a) Elaboração e
aplicação de um questionário sócio-econômico entre os agricultores e agricultoras
na comunidade de Carnaúba do Ajudante; b) Levantamento da produção
agrícola/animal de cada Unidade de Produção familiar, levando em consideração
a participação das mulheres e jovens, o que nos permite identificar o acesso
destas famílias a alimentação adequada; c) Identificar mudanças no padrão
alimentar das famílias que realizaram a transição agroecológica, no que concerne
resgate e revalorização de saberes tradicionais e de práticas alimentares,
introdução de novos produtos, diversificação da produção, etc; d) Identificar o uso
de tecnologias sociais utilizadas pela comunidade; e) Identificar e catalogar as
sementes e espécies nativas de potencial nutricional; além de animais nativos da
região existentes na comunidade; f) Identificar os potenciais espaços de
comercialização para inserção da produção agroecológica; g) Aumentar o número
de famílias acessando políticas públicas de combate a fome, tais como o PAA,
Bolsa Família ,etc. h) Realizar oficinas e atividades de formação, cujos temas
serão determinados a partir das demandas sistematizadas no questionário, bem
como os temas imprescindíveis para o desenvolvimento rural, tais como manejo
dos animais (tipo de alimentação, sanidade, produção, etc), técnicas de cultivo
(implementação de hortas e afins), acesso a políticas públicas, participação e
fortalecimento de mulheres e jovens, economia solidária, educação ambiental,
reaproveitamento de alimentos dentre outras;

     Objetivos Realizados: 1- Elaboração e aplicação do questionário 2- Levantamento da produção
agrícola/animal da comunidade 3- Identificação das mudanças no padrão
alimentar das famílias que realizaram a transição agroecológica, 4- Identificação
do uso de tecnologias sociais utilizadas pela comunidade; 5- Identificação de
bancos de sementes 6- Realização de oficinas e atividades de formação.

     A ação alcançou seus objetivos(0 a 100): 80

     razão(ões): Limites; Aumento da demanda; Problemas de infra-estrutura

1.6 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

Centro de Educaçao
Comunitária CECOR Externa à IES Outros

O CECOR como parceiro do
NEPPAS e do atual projeto

auxiliará nas açoes na
comunidade, como a

mobilização das famílias,
aplicação dos questionários e
realização das oficinas, além

de estar presente n...
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1.7 Resultados da Ação

     Melhoria da infra-estrutura: Não

     Integração acadêmica: Sim

     Descrição: Com a realização do projeto, todos os alunos bolsistas do NEPPAS e outros
alunos da UAST puderam entender e dialogar o que é discutido em sala da aula
no campo. Vivenciar auxilia na compreensão da agricultura familiar, que é
extremamente complexa, com múltiplas funções, e que somente projetos como
este, de extensão, dão a oportunidade para os alunos poderem compreender na
prática, com o diálogo toda essa multifuncionalidade da agricultura familiar

     Integraçã entre as áreas de conhecimento: Sim

     Descrição: Como descrito no resumo, o NEPPAS é um núcleo inter e multidisciplinar, que
conta com alunos de 6 dos 9 cursos de nossa unidade, além dos coordenadores
do núcleo serem de áreas diversas. Dessa forma, conseguimos trabalhar tanto
inter como multidisciplinarmente, integrando conhecimentos de várias áreas em
ações fortalecedoras para a comunidade.

     Publicações: Sim

     Descrição: Com a realização do projeto, os alunos puderam participar de vários eventos para
apresentação dos resultados do mesmo, como o II Seminário Piauiense de
Agroecologia, onde foram publicados 2 trabalhos (resumos expandidos conforme
anexos), II Encontro dos Núcleos de Agroeocologia da UFRPE, I Seminário de
Gênero e Agroecologia da UFRPE, e JEPEX (com a publicação de mais um
resumo expandido), além dos relatórios parcial e final do projeto.

     Capacitação técnico-científicas: Não

     Divulgação da Tecnologia: Sim

     Descrição: Durante o 12º JEPEX, foram realizadas oficinas tanto para as agricultoras, como
para a comunidade acadêmica, com o intuito de divulgar as ações do NEPPAS
especialmente no tangente ao presente projeto. Além desse evento, houve a
participação dos coordenadores do núcleo no I Seminário Regional de Ater -
Nordeste, onde também foram divulgados os resultados desse projeto.

     Resultados efetivos e eficientes: Sim

     Descrição: Dentro do possível para o momento em que a comunidade se encontra sim. Ao
fazermos o levantamento do padrão de segurança e soberania alimentar,
pudemos constatar que, muito além dessa identificação, as famílias eram
totalmente desistimuladas, situação bastante compreensível pelo histórico do
assentamento (as famílias eram empregados do antigo dono da fazenda, que
após o uso intensivo das terras, vendeu a mesma para o governo e as famílias
adquiriram a posse da terra através do Renascer, contudo muitas até hoje são
gratas ao antigo dono por ele ter 'dado' a terra aos mesmos) que de certa forma
dificultou o trabalho e também nos apontou novas demandas, como próprio
fortalecimento político da comunidade. Outra questão por nós observada diz
respeito à ação das mulheres, que não mantém outras atividades além do cuidado
com os filhos e afazeres domésticos, além de também ajudarem os companheiros
nas atividades agrícolas. Porém um aspecto importante e bastante relevante que
foi conseguido através da realização desse projeto foi a iniciativa das mesmas
formarem um grupo de mulheres, o que tende a fortalecê-las, e
consequentemente, fortalecer a comunidade como um todo.

1.8 Impactos

     Impacto científico: Sim

     Descrição: Publicação de 3 resumos em eventos da área

     Impacto tecnológico: Não

     Impacto econômico: Sim

     Descrição: As mulheres através das oficnas tiveram a oportunidade de aprenderem a fazer
peças artesanais que servirão de fonte de renda para as mesmas.

     Impacto social: Sim

     Descrição: Com a realização do projeto houve o interesse das mulheres em formar um grupo,
onde as mesmas poderão se inserir em outros espaços, conhecem outras
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pessoas, outras dinâmicas que transpassam a questão econômica.

     Impacto ambiental: Sim

     Descrição: Com a realização das oficinas, uma das temáticas abordadas foi o destino do lixo,
sendo também trabalhado com as mesmas a reciclagem.

1.9 Produtos Gerados

     Gerou produtos: Sim

     Produtos: Oficina
Relatório Técnico

     Descrição/Tiragem: Foi elaborado um relatório técnico para o CNPq, por esse projeto fazer parte das
ações do NEPPAS, como já foi descrito anteriormente, além da realização de 4
oficinas com os agricultores e as agricultoras

Produção Bibliográfica
Quantidade

Nacional Internacional
Artigo completo publicado, aceito ou submetido em periódicos científicos especializados (nacional ou
internacional) com corpo editorial

Livros e capítulos publicados com corpo editorial e ISBN

Organização e editoração de livros e periódicos com corpo editorial

Comunicações em anais de congressos e periódicos

Resumo publicado em eventos científicos

Texto em jornal ou revista (magazine)

Trabalho publicado em anais de evento

Partitura musical (canto, coral, orquestra, outra)

Tradução de livros, artigos, ou outros documentos com corpo editorial

Prefácio, posfácio, apresentação ou introdução de livros, revistas, periódicos ou outros meios.

Outra

 
Produção Cultural Quantidade

Apresentação de obra artística (coreográfica, literária, musical, teatral, outra)

Exposição de artes visuais (pintura, desenho, cinema, escultura, fotografia, gravura, instalação, televisão, vídeo ou
outra)

Arranjo musical (canto, coral, orquestral, outro)

Composição musical (canto, coral, orquestral, outro)

Sonoplastia (cinema, música, rádio, televisão, teatro ou outra)

Apresentação em rádio ou TV (dança, música, teatro ou outra)

Curso de curta duração

Obra de artes visuais

Programa de rádio ou TV

Outra

0 0

0 0

0 0

0 0

2 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 

0

0 

0

0

0

0

0

2



17/11/2020 Projeto

sigproj.ufrj.br/relatorio/imprimir.php?admin=1&relatorio_id=32649&projeto_id=98060&tipo=1&modo=14 5/13

1.10 Financeiro

     Recurso Financeiro: R$ 4.320,00

     Total da Receita: R$ 4320

     Total da Despesa: R$ 4320

     Órgão Financeiro: Outros

     Gestor: Fabiana Maria da Silva / Docente

     Convênio/Contrato: Não

Elementos da Receita (Com Bolsas de Extensão) R$
Arrecadação 0,00
Recursos da IES: Bolsas de Extensão + Outras Rubricas 4.320,00
Recursos de Terceiros e/ou Contrapartida 0,00

Total 4.320,00

Elementos da Receita (Sem Bolsas de Extensão) R$
Arrecadação 0,00
Recursos da IES: Outras Rubricas 0,00
Recursos de Terceiros e/ou Contrapartida 0,00

Total 0,00

Elementos de Despesa  Arrecadação  IES  Terceiros  Total 
Bolsas de Extensão - Auxílio Financeiro a Estudantes (3390-18) 0,00 4.320,00 0,00 4.320,00
Bolsas de Extensão - Auxílio Financeiro a Pesquisadores (3390-20) 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 4.320,00 0,00 4.320,00
Diárias (3390-14) 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Consumo (3390-30) 0,00 0,00 0,00 0,00
Passagens (3390-33) 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços de Terceiros - Física (3390-36) 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços de Terceiros - Jurídica (3390-39) 0,00 0,00 0,00 0,00
Material Permanente (4490-52) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas (Impostos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 4.320,00 0,00 4.320,00

Valor total solicitado em Reais: R$ 4.320,00

  Quatro Mil e Trezentos e Vinte Reais  

1.11 Mudanças e Dificuldades

     Mudanças ocorridas: A conscientização principalmente das mulheres da comunidade, em relação à
qualidade do que suas famílias consomem foi a principal mudança, sendo também
considerada a mais importante, pelas mulheres serem as multiplicadoras desse
conhecimento em suas famílias, especialmente entre as crianças, que já irão
crescer com uma consciência mais crítica sobre o que consomem. O aumento de

0
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frutas, verduras e legumes na alimentação, a diminuição de enlatados e
conservados, o não uso de agrotóxico foi um aspecto bastante questionado e que
as mulheres puderam compreender o impacto em suas vidas. Outra mudança
considerada importante e que só pode vir através da realização desse projeto foi o
formação do grupo de mulheres. Antes as mesmas eram totalmente
desistimuladas, e achavam que o que faziam eram suficiente. Agora pretendem se
organizar para fabricar artesanato e venderem, dentre outros aspectos que a
formação de um grupo pode trazer.

     Dificuldades ocorridas: Quando foi aplicado o questionário, pudemos perceber que há uma grande
fragilidade na comunidade em relação à alimentação. Poucas famílias plantam ou
criam animais, e vivem na pedendência de alimentos comprados, o que
caracteriza tanto a insegurança quanto a falta de soberania alimentar da
comunidade. Diante desse diagnóstico, alguns dos nossos objetivos específicos
não puderam ser atendidos, como a inserção da comunidade em mercados locais
ou regionais, por exemplo. Antes da inserção no mercado, há uma necessidade
urgente de fortalecimento da produção agropecuária da comunidade, o que foi
proposto para o ano de 2013 com um novo projeto de aprovado. Entedemos a
necessidade desse fortalecimento para posteriormente trabalharmos a dinâmica
tanto da inserção em mercados, quanto de outras formas de comercialização,
como o PAA, por exemplo.

1.12 Conclusões e Perspectivas
Conclue-se que a comunidade Carnaúba do Ajudante encontra-se em situação instável em relação à sua alimentação, o que também
foi bastante agravado pela extrema seca que estamos vivenciando, pois as famílias vivem em situação de insegurança alimentar e
nutricional, além de não terem soberania alimentar, pois vivem da dependência da compra ou doação de alimentos externos a
comunidade. Diante desse diagnóstico, proposmos dois novos projetos de extensão, os quais foram aprovados, intitulados
FORTALECIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E PRODUTIVO DA COMUNIDADE CARNAÚBA DO AJUDANTE, SERRA TALHADA (PE)
e QUINTAIS PRODUTIVOS COMO INSTRUMENTO DE GARANTIA DA SEGURANÇA E SOBERANIA ALIMENTAR DE FAMÍLIAS
AGRICULTORAS NO SERTÃO DO PAJEÚ, que confluem no objetivo principal tanto do projeto atual quanto da metodologia do
NEPPAS que é fortalecer a agricultura familiar de nossa região.
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1.14 Observaçães/Sugestões
Das informações iniciais obtidas através no CECOR, que a comunidade era composta por 22 famílias, foi levantado que atualmente
nela residem 18 famílias, que tem como foco a pluriativiade, sendo agricultores nos meses de inverno e exercendo atividades na cidade
de Serra Talhada quando não há a possilibidade de plantar, o que está ocorrendo no presente momento. A pluriatividade não é
considerado um problema, mais sim uma característica da agricultura familiar e camponesa. Contudo a inexpressividade dos
moradores da comunidade foi um aspecto observado que teve que ser bastante trabalhado, pois a maioria, principalmente das
mulheres, encontravam-se muito fragilizadas e com pouco iniciativa em relação à situação em que vivem atualmente. Fortalecer e fazer
com que as mesmas reconheçam seu verdadeiro valor e potencial foi um dos pontos trabalhados no projeto, pois reconhecemos que
são as mulheres que na maioria das famílias são as responsáveis pela segurança alimentar dos seus, além de serem importantes
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agentes multiplicadores do conhecimento adquirido. Para fortalecer as ações de extensão, sugerimos que a instituição ofereça mais
recursos, pois projetos dessa natureza exigem um aporte não somente financeiro, mais também de logística para a realização, o que
muitas vezes fica comprometido pela indisponibilidade de transporte específico para esse tipo de atividade, como há no caso de
projetos de pesquisa.

1.15 Arquivos Anexos

   Não há nenhum arquivo anexo.

2. Equipe de Execução

2.1 Dados Gerais

     Mudança na equipe de execução: Não

2.2 Membros da Atividade

Docentes da UFRPE/UAST/ADM
Nome Regime de Contrato Instituição Carga Função

Avaní T. G. Torres Dedicação exclusiva UFRPE/UAST/ADM 40 hrs Supervisor

Fabiana Maria da Silva Dedicação exclusiva UFRPE/UAST/ADM 1024 hrs Coordenador(a),
Gestor

Genival Barros Júnior Dedicação exclusiva UFRPE/UAST/ADM 320 hrs Supervisor

Laeticia Medeiros Jalil Dedicação exclusiva UFRPE/DECISO
/DECISO 320 hrs Colaborador

Maria do Socorro de Lima Oliveira Dedicação exclusiva UFRPE/UAST/ADM 320 hrs Orientador

Discentes da UFRPE/UAST/ADM
Nome Curso Instituição Carga Funções

Cícero Zeferino Alves de Fontes Bacharelado Em Ciências
Economicas UFRPE/UAST/ADM 720 hrs Discente

Voluntário(a)

Danylo Vasconcelos Lopes Agronomia UFRPE/UAST/ADM 768 hrs Bolsista de
Extensão

Eliane Souza Alves Engenharia de Pesca UFRPE/UAST/ADM 768 hrs Discente
Voluntário(a)

Isabelle de Almeida Godoy Bacharelado Em Ciências
Econômicas Com Ênfase Rural UFRPE/UAST/ADM 768 hrs Discente

Voluntário(a)

Luan de Oliveira Magalhães Bacharelado Em Ciências
Economicas UFRPE/UAST/ADM 768 hrs Discente

Voluntário(a)

Lucimara Rodrigues dos Santos Zootecnia UFRPE/UAST/ADM 768 hrs Discente
Voluntário(a)

Maria Julia de Souza Michelin Engenharia de Pesca UFRPE/SEDE/Depaq 768 hrs Discente
Voluntário(a)

Roberta Mirelle Silva Santos Agronomia UFRPE/UAST/ADM 768 hrs Discente
Voluntário(a)

Suzany Nascimento Alves Agronomia UFRPE/UAST/ADM 768 hrs Discente
Voluntário(a)

Técnico-administrativo da UFRPE/UAST/ADM
   Não existem Técnicos na sua atividade
Outros membros externos a UFRPE/UAST/ADM

Nome Instituição Carga Funções

Caio de Meneses Cabral UFPI/UGP/UOP 768 hrs
Apoio

Técnico
Operacional

Gerardo Cerdas UFRRJ/UGP/UOP 230 hrs Colaborador

Gerlucio Moura Bezerra de Souza IPA/UGP/UOP 160 hrs
Apoio

Técnico
Operacional
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Kecya Emanuella Beserra Freire IFPB-Campus Cabedelo/UGP/UOP 768 hrs Discente
Voluntário(a)

Meiriane Dias de Souza UNIVASF/CCA/CEAGRO 432 hrs

Membros da UFRPE/UAST/ADM sem Tipo Institucional*
Nome Instituição Carga Funções

Marconiedison Herculano da Silva UFRPE/UAST/ADM 320 hrs
Apoio

Técnico
Operacional

   *atualize o cadastro desse(s) usuário(s) informando o Tipo Institucional, 
   ou peça para o responsável pelo cadastro o fazer.

2.2 Cronograma de Atividades
Atividade: -Aplicação do questionário nas 20 famílias agricultoras;
Início: Abr/2021 Duração: 2 Meses
Carga Horária: 682 Horas/Mês
Responsável: Fabiana Maria da Silva (C.H. 64 horas/Mês)
Membros
Vinculados:

Laeticia Medeiros Jalil (C.H. 20 horas/Mês)
Maria do Socorro de Lima Oliveira (C.H. 20 horas/Mês)
Genival Barros Júnior (C.H. 20 horas/Mês)
Caio de Meneses Cabral (C.H. 48 horas/Mês)
Maria Julia de Souza Michelin (C.H. 48 horas/Mês)
Roberta Mirelle Silva Santos (C.H. 48 horas/Mês)
Lucimara Rodrigues dos Santos (C.H. 48 horas/Mês)
Danylo Vasconcelos Lopes (C.H. 48 horas/Mês)
Eliane Souza Alves (C.H. 48 horas/Mês)
Marconiedison Herculano da Silva (C.H. 20 horas/Mês)
Gerlucio Moura Bezerra de Souza (C.H. 10 horas/Mês)
Kecya Emanuella Beserra Freire (C.H. 48 horas/Mês)
Luan de Oliveira Magalhães (C.H. 48 horas/Mês)
Cícero Zeferino Alves de Fontes (C.H. 48 horas/Mês)
Isabelle de Almeida Godoy (C.H. 48 horas/Mês)
Suzany Nascimento Alves (C.H. 48 horas/Mês)

 

Atividade: - Elaboração do questionário pelos professores, técnicos e alunos;
Início: Dez/2011 Duração: 2 Meses
Carga Horária: 770 Horas/Mês
Responsável: Fabiana Maria da Silva (C.H. 64 horas/Mês)
Membros
Vinculados:

Avaní T. G. Torres (C.H. 20 horas/Mês)
Genival Barros Júnior (C.H. 20 horas/Mês)
Laeticia Medeiros Jalil (C.H. 20 horas/Mês)
Lucimara Rodrigues dos Santos (C.H. 48 horas/Mês)
Maria Julia de Souza Michelin (C.H. 48 horas/Mês)
Gerlucio Moura Bezerra de Souza (C.H. 10 horas/Mês)
Maria do Socorro de Lima Oliveira (C.H. 20 horas/Mês)
Caio de Meneses Cabral (C.H. 48 horas/Mês)
Roberta Mirelle Silva Santos (C.H. 48 horas/Mês)
Marconiedison Herculano da Silva (C.H. 20 horas/Mês)
Danylo Vasconcelos Lopes (C.H. 48 horas/Mês)
Eliane Souza Alves (C.H. 48 horas/Mês)
Kecya Emanuella Beserra Freire (C.H. 48 horas/Mês)
Gerardo Cerdas (C.H. 20 horas/Mês)
Isabelle de Almeida Godoy (C.H. 48 horas/Mês)
Luan de Oliveira Magalhães (C.H. 48 horas/Mês)
Cícero Zeferino Alves de Fontes (C.H. 48 horas/Mês)
Suzany Nascimento Alves (C.H. 48 horas/Mês)
Meiriane Dias de Souza (C.H. 48 horas/Mês)

 

Atividade: - Formulação e entrega de relatório de atividades
Início: Nov/2012 Duração: 1 Mês
Carga Horária: 702 Horas/Mês
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Responsável: Fabiana Maria da Silva (C.H. 64 horas/Mês)
Membros
Vinculados:

Genival Barros Júnior (C.H. 20 horas/Mês)
Laeticia Medeiros Jalil (C.H. 20 horas/Mês)
Lucimara Rodrigues dos Santos (C.H. 48 horas/Mês)
Maria Julia de Souza Michelin (C.H. 48 horas/Mês)
Gerlucio Moura Bezerra de Souza (C.H. 10 horas/Mês)
Maria do Socorro de Lima Oliveira (C.H. 20 horas/Mês)
Caio de Meneses Cabral (C.H. 48 horas/Mês)
Roberta Mirelle Silva Santos (C.H. 48 horas/Mês)
Marconiedison Herculano da Silva (C.H. 20 horas/Mês)
Danylo Vasconcelos Lopes (C.H. 48 horas/Mês)
Eliane Souza Alves (C.H. 48 horas/Mês)
Kecya Emanuella Beserra Freire (C.H. 48 horas/Mês)
Gerardo Cerdas (C.H. 20 horas/Mês)
Isabelle de Almeida Godoy (C.H. 48 horas/Mês)
Luan de Oliveira Magalhães (C.H. 48 horas/Mês)
Suzany Nascimento Alves (C.H. 48 horas/Mês)
Meiriane Dias de Souza (C.H. 48 horas/Mês)

 

Atividade: - Mobilização/sensibilização da comunidade em relação ao trabalho a ser desenvolvido;
Início: Mar/2021 Duração: 2 Meses
Carga Horária: 682 Horas/Mês
Responsável: Fabiana Maria da Silva (C.H. 64 horas/Mês)
Membros
Vinculados:

Laeticia Medeiros Jalil (C.H. 20 horas/Mês)
Maria do Socorro de Lima Oliveira (C.H. 20 horas/Mês)
Genival Barros Júnior (C.H. 20 horas/Mês)
Caio de Meneses Cabral (C.H. 48 horas/Mês)
Maria Julia de Souza Michelin (C.H. 48 horas/Mês)
Roberta Mirelle Silva Santos (C.H. 48 horas/Mês)
Lucimara Rodrigues dos Santos (C.H. 48 horas/Mês)
Danylo Vasconcelos Lopes (C.H. 48 horas/Mês)
Eliane Souza Alves (C.H. 48 horas/Mês)
Marconiedison Herculano da Silva (C.H. 20 horas/Mês)
Gerlucio Moura Bezerra de Souza (C.H. 10 horas/Mês)
Kecya Emanuella Beserra Freire (C.H. 48 horas/Mês)
Luan de Oliveira Magalhães (C.H. 48 horas/Mês)
Cícero Zeferino Alves de Fontes (C.H. 48 horas/Mês)
Isabelle de Almeida Godoy (C.H. 48 horas/Mês)
Suzany Nascimento Alves (C.H. 48 horas/Mês)

 

Atividade: - Realização das oficinas a partir da demanda local com o objetivo de melhorar o padrão alimentar e
nutricional da comunidade.

Início: Mai/2012 Duração: 6 Meses
Carga Horária: 750 Horas/Mês
Responsável: Fabiana Maria da Silva (C.H. 64 horas/Mês)
Membros
Vinculados:

Genival Barros Júnior (C.H. 20 horas/Mês)
Laeticia Medeiros Jalil (C.H. 20 horas/Mês)
Lucimara Rodrigues dos Santos (C.H. 48 horas/Mês)
Maria Julia de Souza Michelin (C.H. 48 horas/Mês)
Gerlucio Moura Bezerra de Souza (C.H. 10 horas/Mês)
Maria do Socorro de Lima Oliveira (C.H. 20 horas/Mês)
Caio de Meneses Cabral (C.H. 48 horas/Mês)
Roberta Mirelle Silva Santos (C.H. 48 horas/Mês)
Marconiedison Herculano da Silva (C.H. 20 horas/Mês)
Danylo Vasconcelos Lopes (C.H. 48 horas/Mês)
Eliane Souza Alves (C.H. 48 horas/Mês)
Kecya Emanuella Beserra Freire (C.H. 48 horas/Mês)
Gerardo Cerdas (C.H. 20 horas/Mês)
Isabelle de Almeida Godoy (C.H. 48 horas/Mês)
Luan de Oliveira Magalhães (C.H. 48 horas/Mês)
Cícero Zeferino Alves de Fontes (C.H. 48 horas/Mês)
Suzany Nascimento Alves (C.H. 48 horas/Mês)
Meiriane Dias de Souza (C.H. 48 horas/Mês)

 



17/11/2020 Projeto

sigproj.ufrj.br/relatorio/imprimir.php?admin=1&relatorio_id=32649&projeto_id=98060&tipo=1&modo=14 10/13

Atividade: - Sistematização dos dados;
Início: Mai/2021 Duração: 2 Meses
Carga Horária: 702 Horas/Mês
Responsável: Fabiana Maria da Silva (C.H. 64 horas/Mês)
Membros
Vinculados:

Laeticia Medeiros Jalil (C.H. 20 horas/Mês)
Maria do Socorro de Lima Oliveira (C.H. 20 horas/Mês)
Genival Barros Júnior (C.H. 20 horas/Mês)
Caio de Meneses Cabral (C.H. 48 horas/Mês)
Maria Julia de Souza Michelin (C.H. 48 horas/Mês)
Roberta Mirelle Silva Santos (C.H. 48 horas/Mês)
Lucimara Rodrigues dos Santos (C.H. 48 horas/Mês)
Danylo Vasconcelos Lopes (C.H. 48 horas/Mês)
Eliane Souza Alves (C.H. 48 horas/Mês)
Marconiedison Herculano da Silva (C.H. 20 horas/Mês)
Gerlucio Moura Bezerra de Souza (C.H. 10 horas/Mês)
Kecya Emanuella Beserra Freire (C.H. 48 horas/Mês)
Luan de Oliveira Magalhães (C.H. 48 horas/Mês)
Cícero Zeferino Alves de Fontes (C.H. 48 horas/Mês)
Gerardo Cerdas (C.H. 20 horas/Mês)
Isabelle de Almeida Godoy (C.H. 48 horas/Mês)
Suzany Nascimento Alves (C.H. 48 horas/Mês)

 

Atividade: - Visita previa à comunidade para conhecimento do local pelos agentes da ação;
Início: Fev/2021 Duração: 1 Mês
Carga Horária: 692 Horas/Mês
Responsável: Fabiana Maria da Silva (C.H. 64 horas/Mês)
Membros
Vinculados:

Laeticia Medeiros Jalil (C.H. 20 horas/Mês)
Maria do Socorro de Lima Oliveira (C.H. 20 horas/Mês)
Genival Barros Júnior (C.H. 20 horas/Mês)
Caio de Meneses Cabral (C.H. 48 horas/Mês)
Maria Julia de Souza Michelin (C.H. 48 horas/Mês)
Roberta Mirelle Silva Santos (C.H. 48 horas/Mês)
Lucimara Rodrigues dos Santos (C.H. 48 horas/Mês)
Danylo Vasconcelos Lopes (C.H. 48 horas/Mês)
Eliane Souza Alves (C.H. 48 horas/Mês)
Marconiedison Herculano da Silva (C.H. 20 horas/Mês)
Gerlucio Moura Bezerra de Souza (C.H. 10 horas/Mês)
Kecya Emanuella Beserra Freire (C.H. 48 horas/Mês)
Luan de Oliveira Magalhães (C.H. 48 horas/Mês)
Cícero Zeferino Alves de Fontes (C.H. 48 horas/Mês)
Gerardo Cerdas (C.H. 10 horas/Mês)
Isabelle de Almeida Godoy (C.H. 48 horas/Mês)
Suzany Nascimento Alves (C.H. 48 horas/Mês)

Responsável Atividade
2011

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Fabiana Maria da Silva - Elaboração do questionário
pelos professo... - - - - - - - - - - - X

Responsável Atividade
2012

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Fabiana Maria da Silva - Elaboração do questionário
pelos professo... X - - - - - - - - - - -

Fabiana Maria da Silva - Realização das oficinas a partir
da deman... - - - - X X X X X X - -

Fabiana Maria da Silva - Formulação e entrega de
relatório de ativ... - - - - - - - - - - X -

3. Participantes
Além dos professores e alunos que constituem o NEPPAS, outros alunos da nossa Unidade Acadêmica puderam participar em algum
momento das atividades propostas pelo projeto. O púlbico alvo foram os agricultores e as agricultoras, que tiveram particpação em
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massa nas atividades propostas. Algumas atividades de fortalecimento foram realizadas, como um festa do dia das crianças, a fim de
integrar tanto os alunos, como a comunidade.

4. Avaliação Geral

4.1 Parte I

     01 - Na sua avaliação a extensão
desenvolvida pode ser considerada como de
abrangéncia:

Local; Polaridade em relação ao município sede

02 - A participação da comunidade
externa/população atendida foi orientada na
concepção, desenvolvimento e avaliação dos
programas e projetos de extensão

     CONCEPÇÃO: Sim

     DESENVOLVIMENTO: Sim

     AVALIAÇÃO: Sim

4.2 Parte II

04 - Em que houve a participação da
comunidade externa/população atendida na
etapa de concepção, a participação foi
observada em

     Definição de metas e objetivo: Significativa

     Definição de metodologia: Significativa

     Elaboração do plano de trabalho, incluindo
cronograma e orçamento: Razoável

     Elaboração de atividades preparatórias: Significativa

     Definição das formas de avaliação: Significativa

4.3 Parte III

05 - A participação da comunidade
externa/população atendida na etapa de
desenvolvimento, essa participação foi
observada em

     Redefinição de objetos e metas: Razoável

     Readequação do plano de trabalho
incluindo cronograma e orçamento: Significativa

     Definiç&ão de atividades prioritárias: Significativa

     Gestão de atuação de docentes, técnicos e
estudantes: Razoável

     Gestão de equipamentos e recursos
financeiros: Razoável

     Proposição de novas atividades: Razoável

     Na discussão de resultados parciais: Razoável

     Discussão sobre adequação da
metodologia, equipe, estrutura,recursos e
equipamentos disponibilizados:

Significativa

4.4 Parte IV

06 - A participação da comunidade
externa/população atendida na etapa de
avaliação, essa participação foi observada em
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     Definição de objetivos e metas da
avaliação: Pequena

     Discussão sobre metodologia, equipe,
estrutura, recursos e equipamentos
disponibilizados para avaliação:

Razoável

     Definição do plano de trabalho da
avaliação, incluindo cronograma e orçamento: Razoável

     Definição de atividades prioritárias para a
avaliação: Razoável

     Gestão de atuação de docentes, técnicos e
estudantes envolvidos na avaliação: Razoável

     Proposição de novas atividades: Razoável

     Na discussão de resultados parciais: Razoável

     Coleta, registro e sistematização de
informações: Razoável

     Na discussão dos resultados obtidos: Significativa

     Na divulgação dos resultados obtidos: Significativa

4.5 Parte V

01 - Para a avaliação da incorporação do
conhecimento, da tecnologia e da metodologia
por parte da comunidade

     Acompanha a evolução da comunidade
através de atividades específicas: Conhecimento; Metodologia

     Acompanha a evolução da comunidade
através de indicadores externos, como dados
censitários e boletins estatísticos:

Conhecimento; Metodologia

     Solicita informações ou relatórios à
comunidade de forma periódica, devolvendo-
as após análise e interpretação:

Não se aplica

     Solicita acompanhamento por parte de
instituições parceiras: Metodologia

     Não realiza acompanhamento posterior: Conhecimento; Tecnologia; Metodologia

4.6 Parte VI

     02 - As ações de extensão desenvolvidas
geraram concretamente:

Novas linhas de pesquisa; Projetos de novas disciplinas de graduação; Propostas
de continuidade para o ano seguinte; Outras ações de extensão vinculadas

     03 - A ação extensionista apresentou como
principais objetivos:

Formação mais integral dos estudantes; Geração de novos projetos
extensionistas; Produção do conhecimento; Atendimento direto/assistência direta
de acordo com as necessidades apontadas pela comunidade atendida

     04 - Como é realizada a aferição dos
resultados alcançados:

Por processo de avaliação previsto pelo próprio projeto; Por consulta direta aos
beneficiários; Por relatório final do estudante

4.7 Parte VII

05 - Grau de atingimento de atingimento das
questões abaixo:

     Articulação entre ensino, pesquisa e
extensão: Atingimento pleno, consolidado e de caráter permanente

     Flexibilização curricular da graduação: Razoável atingimento, sem destaques positivos ou negativos

     Aproveitamento da extensão como
atividade acadêmica curricular: Razoável atingimento, sem destaques positivos ou negativos

     Transferência de conhecimento ou Atingimento em grau considerável, podendo ser utilizados como exemplo para
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tecnologia gerados: outras ações

     Proposição de novos temas de pesquisa: Atingimento pleno, consolidado e de caráter permanente

     Geração de produtos acadêmico: Atingimento pleno, consolidado e de caráter permanente


