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1. Introdução

1.1 Identificação

     Edital: BEXT-2011

     Instituição: UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco

     Unidade Geral: UAG - Unidade Acadêmica de Garanhuns

     Unidade de Origem: ADM - Administração

Período da Ação

     Início Previsto: 04/01/2012

     Término: 30/12/2012

     Ação vinculada à programa de extensão: Não

     Nome do programa de extensão:  

Caracterização da Ação

     Área de Conhecimento: Ciências Agrárias » Agronomia

     Linha de Extensão: Desenvolvimento rural e questão agrária

1.2 Resumo

     Título: Núcleo de Agroecologia e agricultura familiar

     Resumo da proposta: O presente projeto tem como objetivo continuar o trabalho do Grupo de Estudo e
Debates sobre Agroecologia e Agricultura Familiar Camponesa na UAG/UFRPE,
fortalecendo uma iniciativa já em andamento que vem reunindo
professores/pesquisadores, extensionistas, alunos, agricultores familiares,
movimentos sociais e interessados em Agroecologia. Como etapas do projeto
houve três etapas: sensibilização e divulgação; Estudos e debates; participação e
promoção de eventos. O Núcleo em Agroecologia estimulou o debate, promoveu
estudos específicos em torno da temática, realizou visitas às propriedades
agroecológicas, apoiou projetos de processos de reconversão na perspectiva da
agroecologia por meio de uma incubadora tecnológica de organizações coletivas
junto a rede produtiva do feijão. Este projeto teve a parceria do IPA/ Rede
Temática de Agroecologia, PRORURAL, Rede de educadores em Economia
Solidaria e uma articulação junto à UFRPE/sede, Departamento de Educação e a
Associação Brasileira de Agroecologia- ABA e Sociedade Latinoamericana de
Agroecologia- SOCLA. A incubora a ser formada deve ser integrada a rede de
Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares - ITCps , dentro da política
do PRONINC (Programa Nacional de Incubadoras) atendendo aos agricultores do
agreste meridional.

     Palavras-chave: Rede Produtiva, Agroecologia, Agricultura Familiar e Camponesa

1.3 Detalhes da Ação

     Carga Horária Total da Ação: 728 horas

     Periodicidade: Anual

     A Ação é Curricular: Não

     Abrangência: Estadual

     Estado Atendido: Pernambuco

     Municípios Atendidos:
Sao Bento do Una Jurema
Lajedo Jupi
Ibirajuba Garanhuns
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Jucati Canhotinho
Calcado Angelim

     Tem Várias Turmas: Não

     Tem Limite de Vagas: Não

     Tem inscrição: Não

     Local de Realização: O grupo de estudo esta organizado em Garanhuns; As excursões/ visitas a
propriedades agroecológicas acontecerão nos municípios de Angelim, Calçado,
Jupi e Correntes; O evento da tematica agroecologia envolverá na sua
organização a UAG, a UFRPE/sede, o IPA, o PRORURAL e os Movimentos
Sociais e terá abrangência estadual.

     Período de Realização: As inscrições para participação no grupo de agroecologia aconteceram no período
realização das atividades. As inscrições para o evento de Agroecologia
aconteceram por meio de um site criado especificamente para o evento, além da
data de realização (20, 21 e 22 de setembro)

1.4 Público / Certificado

     Tipo/Descrição do Público Atingido: Este projeto teve como público alvo os alunos da UFRPE-UAG/UAST e sede.
Envolveu ainda professores, movimentos sociais e agricultores familiares com o
auxilio de intituicoes parceiras.

     Número de pessoas atendidas: 480

     A ação atingiu o público que pretendia
em(0 a 100): 90

Certificados

     Unidade Geral Responsável: Unidade Acadêmica de Garanhuns

     Unidade Geral Responsável: Administração

     Número para Participantes: 200

     Número para Equipe de Execução: 30

1.5 Objetivos

     Objetivos Propostos: Continuar as atividades do Núcleo de estudos e debates em Agroecologia e
Agricultura Familiar e Camponesa na UAG/UFRPE; Dar continuidade a formação
de uma incubadora de apoio à organização social e coletiva dos agricultores
familiares; Acompanhar a rede produtiva do feijão que está em elaboração com
parceiros atuando em onze munícipios do agreste meridional,Através da
incubadora ; Participar e promover eventos sobre Agroecologia no âmbito local,
regional, estadual; Apoiar o desenvolvimento de experiências em torno da
temática 'agroecologia', participando de processos de reconversão de práticas
convencionais para agroecológicas dos agricultores familiares; Apoiar a
organização de associações pertencente a rede produtiva do feijão;

     Objetivos Realizados: Durante a realização do projeto as atividades do Núcleo de estudos e debates em
Agroecologia e Agricultura Familiar e Camponesa na UAG/UFRPE ocorreram
normalmente; Aconteceram articulações para a formação da uma incubadora de
apoio à organização social e coletiva dos agricultores familiares de maneira
informal; A rede produtiva do feijão juntamente com parceiros foi acompanhada
pela pelo projeto, atuando em onze munícipios do agreste meridional; Foi
promovido o II Encontro de Agroecologia, o II intercambio entre os nucleos de
agroecologia da UFRPE Houve desenvolvimento de experiências em torno da
temática 'agroecologia', participando de processos de reconversão de práticas
convencionais para agroecológicas dos agricultores familiares; Houve o apoio na
organização de associações pertencente a rede produtiva do feijão;

     A ação alcançou seus objetivos(0 a 100): 90

     razão(ões): Falta de Recurso; Problemas com púplico alvo; Aumento da demanda; Problemas
de infra-estrutura

1.6 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação
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PROPRURAL PRORURAL Externa à IES Instituição Governamental
Estadual

Apoio na participação no
grupo de estudos,apoio

logístico, divulgação

Associação Brasileira de
Agroecologia ABA Externa à IES

Organização Não
Governamental
(ONGs/OSCIPs)

Articulação institucional,
divulgação, apoio científico,

intercâmbio de saberes

Sociedade Latinoamericano
de Agroecologia SOCLA Externa à IES Outros

Articulação institucional,
divulgação, intercâmbio de

experiências e saberes

SINDICATO DOS
TRABALHADORES RURAIS STRs Externa à IES Organização Sindical

Apoio na mobilização dos
agricultores, organização de
eventos (cursos, palestras,

oficinas)

Instituto Agronômico de
Pernambuco IPA Externa à IES Instituição Governamental

Estadual

Participação na organização
da dinâmica no Grupoo de

estudos e debates Parceria na
organização de eventos Apoio

nas visitas técnicas

1.7 Resultados da Ação

     Melhoria da infra-estrutura: Não

     Integração acadêmica: Sim

     Descrição: Através das capacitações os agricultores foram orientados a realizarem análise do
solo; Pesquisas foram relaizadas e apresentados trabalhos em seminários latino
americano.

     Integraçã entre as áreas de conhecimento: Sim

     Descrição: As diversas áreas do conhecimento caminham, se relacionando, pois uma precisa
da outra para concluir as realizações.

     Publicações: Sim

     Descrição: CONGRESSO LATINO AMERICANO DE SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL: ESPAÇOS RURAIS E CONTEMPORANIEDADE: 1-
Desenvolvendo um processo educativo na reconversão produtiva e na inserção
dos agricultores de Calçado- PE em novos mercados (Andrade et al.) 2- A atuação
do núcleo de Agroecologia na construção do pensamento agroecológico nos
discentes da UFRPE/UAG e agricultores familiares da região (Viana et al) 3-
Planejamento da propriedade rural familiar usando a agroecologia (Leite et al) 4-
O cooperativismo na perspectiva de organização coletiva na Rede Produtora de
feijão do Agreste Meridional de Pernambuco (Muniz et al) III Congresso Cearense
de Agroecologia 1- Núcleo Agrofamiliar e Apoio aos agricultores familiares (Viana
et al.) IX Congresso Nacional de Meio Ambiente em Poços de Caldas - MG 1- A
AGRICULTURA FAMILIAR TRANSFORMADAPELA AGROECOLOGIA
(Nascimento et al) 2- Percepção dos estudantes do curso de Agronomia da
Unidade Acadêmica de Garanhuns sobre Sistemas Agroflorestais (Nascimento et
al) 3- Percepção dos Alunos da Agronomia da UFRPE/UAG Quanto a Produção
de Base Agroecológica (Viana et al) II Encontro de Agroecologia do Agreste
Meridional 1- Mapeamento de experiências agroecológicas do agreste meridional
de Pernambuco (Leite et al) 2- O núcleo AGROFAMILIAR e a participação e
promoção de eventos em Agroecologia (Viana et al) 3- EDUCOAGRO: a
pesquisa-ação em um processo de reconversão agroecológica e incentivo à
preservação do meio ambiente no município de Jupi/PE (Muniz et al) 4-
Promovendo oficinas sobre meio ambiente e Agroecologia para agricultores,
jovens e crianças do Agreste Meridional de Pernambuco (Muniz et al) 5- A
importância do núcleo AGROFAMILIAR na formação dos alunos da e apoio à
agricultura familiar e camponesa (Oliveira et al) Conferência da Terra - FÓRUM
INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE 1- PAA E PNAE FOMENTANDO A
AGRICULTURA FAMILIAR DO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO
(Leite et al) XII Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRPE 1- A
Agroecologia e a atuação do núcleo AGROFAMILIAR no agreste meridional
(Viana et al) 2- Núcleo Agrofamiliar Promovendo uma Discussão sobre a
Agroecologia no Agreste Meridional de Pernambuco (Muniz et al) 3- Núcleo de
Agroecologia e Agricultura Familiar e Camponesa e Incubadora (Lima et al) 4-
Produtos comercializados pela Agricultura Familiar no Agreste Meridional de
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Pernambuco no PAA e PNAE (Leite et al) IX Simpósio Brasileiro de Etnobiologia e
Etnoecologia 1- A atuação do Núcleo de Agroecologia e Agricultura Familiar e
Camponesa na formação dos graduandos da UFRPE/UAG (Andrade et al.)

     Capacitação técnico-científicas: Não

     Divulgação da Tecnologia: Sim

     Descrição: Folderes, Cartilhas, Site, Jornal do Agrofamiliar e em reuniões dos conselhos
municipais.

     Resultados efetivos e eficientes: Sim

     Descrição: A participação de agricultores, estudantes, pesquisadores e curiosos da área

1.8 Impactos

     Impacto científico: Sim

     Descrição: A elaboração de trabalhos para congressos

     Impacto tecnológico: Sim

     Descrição: A confecção de novas tecnologias através materias reciclados para auxiliar os
produtores na irrigação. Reutilização de garrafas pet para armazenar feijão
Mudança na base de produção ( do convencional para o agroecológico)

     Impacto econômico: Sim

     Descrição: Redução nos custos de produção na agricultura familiar atraves de novas
tecnologias.

     Impacto social: Sim

     Descrição: Uma melhor organização das associações comunitarias

     Impacto ambiental: Sim

     Descrição: A preservação ambiental nas propriedades rurais com a produção agroecologica.

1.9 Produtos Gerados

     Gerou produtos: Sim

     Produtos: Artigo Completo
Jornal
Oficina
Programa de Rádio
Programa de TV

     Descrição/Tiragem: O jornal está disponivel no site agrofamiliar.webnode.com As oficinas foram
elaboradas e apresentadas no II Encontro de Agroecologia e a agricultores em
capacitações

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)

0 0

0 0

0 0

17 0

3 0

3 0

0 0

0 0
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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

1.10 Financeiro

     Recurso Financeiro: Não Tem Recurso Financeiro Envolvido

     Total da Receita: R$ 0

     Total da Despesa: R$ 0

     Convênio/Contrato: Não

1.11 Mudanças e Dificuldades

     Mudanças ocorridas: Ampliação do conhecimento dos agricultores que participaram de capacitações,
do Encontro de agroecologia e de nos estagiarios.

     Dificuldades ocorridas: A falta de transporte disponível para visitar às áreas de produção e participar das
reuniões do Conselho de Desenvolvimento Rural.

1.12 Conclusões e Perspectivas
As atividades propostas foram realizadas com sucesso. participando das reuniões dos Conselhos Municipais de Desmvolvimento Rural,
reuniões da Rede Produtiva do Feijão, realização do II Encontro de Agroecologia do Agreste Meridional e II intercambio entre os
nucleos de agroecologia das três unidades-ufrpe, a realização semanal do grupo de estudos. Participação em eventos com
apresentação de trabalhos, apresentação de oficinas e a elaboração de relatórios.

1.13 Bibliografia
BRASIL. MDA/SAF. Ministério do desenvolvimento Agrário. Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Brasília:
MDA/SAF/DATER, 2004.

BRASIL. MTE. Secretaria nacional de Economia Solidária. Atlas da Economa Solidária no Brasil. São Paulo: Todos os Bichos, 2009.

CAPORAL, F. R: COSTABEBER, J. A. Agroecologia e extensão rural: contribuições para a promoção do desenvolvimento rural
sustentável. Brasília, DF: MDA/SAF/DATER- IICA, 2004

FROEEHLICH, M. J.; DIESEL, V. Desenvolvimento Rural: tendências e debates contemporâneos. Ijuí: Ed Unijuí, 2006
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1.14 Observaçães/Sugestões
A rede produtiva está caminhando devagar devido a um grande número de parceiros para a realização e nossa contribuição é limitada
devido a falta transporte para um maior auxilio na execução.

1.15 Arquivos Anexos

   Não há nenhum arquivo anexo.

2. Equipe de Execução

2.1 Dados Gerais

     Mudança na equipe de execução: Sim

     Descrição: Houve troca de estagiário, o que não dificultou em nada a realização das
atividades

2.2 Membros da Atividade

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

Betânia Araújo Cosme dos Santos Dedicação exclusiva UFRPE/UAG/ADM 240 hrs

Colaborador, 
Membro da
Comissão

Organizadora

Erika Valente de Medeiros Dedicação exclusiva UFRPE/UAG/ADM 240 hrs

Colaborador, 
Colaborador, 
Membro da
Comissão

Organizadora

Horasa Maria Lima da Silva Andrade Dedicação exclusiva UFRPE/UAG/ADM 480 hrs

Coordenador(a),
Presidente da

Comissão
Organizadora

Luciano Pires de Andrade Dedicação exclusiva UFRPE/UAG/ADM 240 hrs

Apoio
Administrativo, 

Membro da
Comissão

Organizadora

Victor Pereira de Oliveira Dedicação exclusiva UFRPE/UAG/ADM 240 hrs

Colaborador, 
Membro da
Comissão

Organizadora, 
Coordenador de
Mesa Redonda

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

Adgeane Araújo do Nascimento Agronomia UFRPE/UAG/ADM 576 hrs
Discente

Voluntário(a),
Estagiário

Ana Valquiria de Lima Silva Agronomia UFRPE/UAG/ADM 288 hrs
Bolsista de
Extensão, 
Estagiário

Técnico-administrativo da UFRPE/UAG/ADM
   Não existem Técnicos na sua atividade
Outros membros externos a UFRPE/UAG/ADM
   Não existem Membros externos na sua atividade
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2.2 Cronograma de Atividades
Atividade: Acompanhamento dos projetos dos agricultores

Acompanhamento produtivo
Responsável pela representação institucioanl do núcleo junto as organizações sociais
Acompanhamento e elaboração de artigos científicos.

Início: Jan/2021 Duração: 12 Meses
Carga Horária: 20 Horas/Mês
Responsável: Luciano Pires de Andrade (C.H. 20 horas/Mês)
 

Atividade: Articulação e parceria institucional
coordenação pedagógica
membro da comissão organizadora do evento/ participante de GT

Início: Jan/2021 Duração: 12 Meses
Carga Horária: 20 Horas/Mês
Responsável: Erika Valente de Medeiros (C.H. 20 horas/Mês)
 

Atividade: Bolsista
Participará das ações da incubadora
Acompanhará os processos produtivos
Participará dos estudos e eventos do Núcleo
Acompanhará a realização de visitas técnicas
Apoiará a organização das associações

Início: Jul/2012 Duração: 6 Meses
Carga Horária: 48 Horas/Mês
Responsável: Ana Valquiria de Lima Silva (C.H. 48 horas/Mês)
 

Atividade: Colaboradora na incubadora
Oragnização de cursos

Início: Jan/2021 Duração: 12 Meses
Carga Horária: 20 Horas/Mês
Responsável: Betânia Araújo Cosme dos Santos (C.H. 20 horas/Mês)
 

Atividade: Colaborador na incubadora
Membro do Núcleo de Agroecologia, assessorando as práticas de reconversão agroecológicas

Início: Jan/2021 Duração: 12 Meses
Carga Horária: 20 Horas/Mês
Responsável: Victor Pereira de Oliveira (C.H. 20 horas/Mês)
 

Atividade: Coordenação do projeto;
Acompanhamento e planejamento das açoes;
Representação institucional;
coordenação da incubadora;
promoção de eventos do Núcleo;
organização das rodas de debates com os agricultores;
Elaboração dos relatórios parciais e finais.

Início: Jan/2021 Duração: 12 Meses
Carga Horária: 40 Horas/Mês
Responsável: Horasa Maria Lima da Silva Andrade (C.H. 40 horas/Mês)
 

Atividade: Estagiaria
Participará das ações da incubadora
Acompanhará os processos produtivos
Participará dos estudos e eventos do Núcleo
Acompanhará a realização de visitas técnicas
Apoiará a organização das associações

Início: Jan/2012 Duração: 12 Meses
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Carga Horária: 48 Horas/Mês
Responsável: Adgeane Araújo do Nascimento (C.H. 48 horas/Mês)

Responsável Atividade
2012

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

Adgeane Araújo do Nascimento Estagiaria Participará das ações
da incuba... X X X X X X X X X X X X

Ana Valquiria de Lima Silva Bolsista Participará das ações da
incubado... - - - - - - X X X X X X

3. Participantes
Betânia Araújo Cosme dos Santos
Erika Valente de Medeiros
Horasa Maria Lima da Silva Andrade
Luciano Pires de Andrade
Victor Pereira de Oliveira
Adgeane Araújo do Nascimento
Ana Valquiria de Lima Silva

4. Avaliação Geral

4.1 Parte I

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

Estadual; Regional

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: Razoável

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

     Elaboração de atividades preparatórias: Significativa

     Definição das formas de avaliação: Razoável

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: Significativa

     Readequação do plano de trabalho
incluindo cronograma e orçamento: Razoável
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     Definiç&ão de atividades prioritárias: Significativa

     Gestão de atuação de docentes, técnicos e
estudantes: Razoável

     Gestão de equipamentos e recursos
financeiros: Nenhuma

     Proposição de novas atividades: Razoável

     Na discussão de resultados parciais: Razoável

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

Pequena

4.4 Parte IV

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

     Definição de objetivos e metas da
avaliação: Significativa

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

Razoável

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

     Definição de atividades prioritárias para a
avaliação: Significativa

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

     Proposição de novas atividades: Significativa

     Na discussão de resultados parciais: Significativa

     Coleta, registro e sistematização de
informações: Significativa

     Na discussão dos resultados obtidos: Razoável

     Na divulgação dos resultados obtidos: Razoável

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

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

Tecnologia

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

Conhecimento

     Solicita acompanhamento por parte de
instituições parceiras: Metodologia

     Não realiza acompanhamento posterior: Não se aplica

4.6 Parte VI

     02 - As ações de extensão desenvolvidas
geraram concretamente:

Novos grupos de pesquisa; Reorganização de currículos de graduação;
Oferecimento de novos cursos ou turmas de cursos de extensão; Propostas de
continuidade para o ano seguinte; Outras ações de extensão vinculadas
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     03 - A ação extensionista apresentou como
principais objetivos:

Formação mais integral dos estudantes; Geração de novos projetos
extensionistas; Produção do conhecimento; Geração de novas pesquisas;
Indicadores/insumos para análise de políticas públicas; Atividade acadêmica
complementar

     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
tecnologia gerados: Atingimento pleno, consolidado e de caráter permanente

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

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


