








MINISTÉRIODAEDUCAÇÃO 
INSTITUTOFEDERALDEALAGOAS–IFAL 
PRÓ-REITORIADEEXTENSÃO–PROEX 

PROGRAMAAGRICULTURAFAMILIAR 




1-DASDEFINIÇÕES 

1.1-AExtensãoéumprocessoeducativointer,multietransdisciplinar,político,cultural,científicoe
tecnológico que, articulado de forma indissociável ao ensino e à pesquisa, viabiliza a interação
dialógicatransformadoraentreoIfaleasociedade,queenvolveobrigatoriamenteestudantedoIfal
emsuaexecução,orientadoporum/aservidor/a,eédirecionadoàcomunidadeexterna. 
1.2 - Programa de Extensão é o conjunto articulado de projetos e/ou outras ações de extensão,
preferencialmente multidisciplinar e associado à pesquisa e ao ensino, orientado por um objetivo
comum,sendoexecutadoamédioelongoprazo. 
1.3 - Projeto de Extensão é um conjunto de atividades sistematizadas e contínuas, com objetivos
específicos e prazo determinado, podendo ser ou não associado a um programa, com caráter
educativo,tecnológico,social,cultural,artísticoe/ouesportivo. 
1.4-CursodeExtensãoéumaaçãopedagógica,decaráterteóricoouprático,planejadaeorganizada
de modo sistemático, com critérios de avaliação definidos, oferta não regular,tendocomopúblico
alvoacomunidadeexterna.Podeserdeformaçãoinicialoucontinuadaouqualificaçãoprofissional,
podendoserofertadonasmodalidadespresencial,semipresencialouàdistância. 
1.5 -Comunidadeexternaoupúblicoexternosãoaquelesquenãosãoservidores/asouestudantes
matriculados/asnoscursosdeofertaregulardoIfal. 
1.6-AdotamosadefiniçãodeAgriculturaFamiliarconformedescritonaLeiNº11.326,de24deJulho
de 2006,queemseuartigo3ºdiz: 
Art.3º.ParaosefeitosdestaLei,considera-seagricultorfamiliareempreendedor
familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo,
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2-DASDIRETRIZESDAEXTENSÃO 

2.1-ConstituemdiretrizesdaextensãonoIfal,combasenasdiretrizesdoMEC: 
I. C
 ontribuir paraodesenvolvimentodasociedade,constituindoumvínculoqueestabeleça
trocadesaberes,conhecimentoseexperiênciasparaaconstanteavaliaçãoe(re)vitalização
dapesquisaedoensino. 
II. Interagir de forma sistematizada com a comunidade externa, por intermédio da
participaçãodas/osservidoras/eseestudantesdoIfal. 
III. Integraroensinoeapesquisaàsdemandasdasociedade,seusinteressesenecessidades,
estabelecendomecanismosqueinter-relacionemosaberacadêmicoeosaberpopular. 
IV. P
 ropiciar a formação cidadã das/os estudantes, marcada e constituída pela vivência dos
seus conhecimentos, que, de modo interprofissional e interdisciplinar, seja valorizada e
integradaàmatrizcurricular. 
V. Incentivar a produção de mudanças na própria instituição e nos demais setores da
sociedade, a partir da construção e aplicação de conhecimentos, bem como por outras
atividadesacadêmicasesociais. 
VI. P
 romover atividades que oportunizem o acesso à educação profissional estabelecendo
mecanismosdeinclusão. 
VII. ColaborarparaofortalecimentodaidentidadeinstitucionaldoIfal,desempenhandopapel
deagentetransformadordarealidadelocaleregional. 
VIII. E stimularoempreendedorismo,cooperativismoeassociativismoatravésdeatividadesde
formação,orientaçãoeacompanhamento. 
IX. P
 romover a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias numa perspectiva de
sustentabilidade. 
X. Incentivaratividadesnaáreadetecnologiaassistiva,promovendoinclusão. 

3-DAAPRESENTAÇÃO 

3.1-OProgramadeExtensãoAgriculturaFamiliar(PEAF)visaatenderàdemandadasociedadecivil
alagoana, especificamente das/os agricultoras/es familiares. Tem como objetivo a difusão e/ou
aprimoramento de tecnologias, promoção de práticas sustentáveis, oferta de cursos FIC, além de
incentivar o cooperativismo e o associativismo, a geração de emprego e distribuição de renda,
contribuindo,assim,paraodesenvolvimentolocal. 
3.2Oprogramateráosseguintesprincípiosnorteadores: 
I. P
 reservação ambiental - Proteção e conservação da boa qualidade do meio ambiente.
Utilização dos bens ambientais de forma equilibrada e a máxima preservação possível do
patrimônionatural. 
II. D
 esenvolvimento sustentável - Desenvolvimento que atende às necessidades do presente
sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem as suas próprias
necessidades.Odesenvolvimentosustentávelincluiasustentabilidadeeconômica,ambiental
e social, que são pilares independentes e mutuamente fortalecedores e podem ser
alcançadosatravésdagestãoracionaldocapitalfísico,naturalehumano. 
III. S egurançaalimentar-Aumentodaproduçãoediversidadedealimentos.Acessoequitativo
aos recursos naturais para que todos possam utilizar, de forma equilibrada, os recursos
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fornecidospelomeioambiente. 
IV. SoberaniaAlimentar-dizrespeitoaodireitoquetemospovosdedefiniremaspolíticas,com
autonomiasobreoqueproduzir,paraquemproduzireemquecondiçõesproduzir.Soberania
alimentar significa garantir a soberania dos agricultores e agricultoras, extrativistas,
pescadoresepescadoras,entreoutrosgrupos,sobresuaculturaesobreosbensdanatureza. 
V. T ecnologias sociais-Promoveracriaçãodeprodutos,métodos,processosoutécnicaspara
solucionar problemas sociais, atendendo quesitos de simplicidade, baixo custo, fácil
aplicabilidade,possívelreutilizaçãoeimpactosocialcomprovado. 
VI. A
 mpliaçãodaautonomiafinanceiraaliadaaoequilíbrioecológico-Garantirexistênciadigna
ao/àagricultor/afamiliar,baseadonoprincípiododesenvolvimentosustentável. 
VII. Inclusão produtiva, social e cultural de agricultoras/es familiares - Estimular a inclusão
produtiva, social e cultural de agricultoras/es familiares por meio do estímulo ao
associativismo e cooperativismo, aumento da produção no campo e a geração de renda e
ocupaçãonomeiorural,comopropósitodereduzirasdesigualdadessociais. 
VIII. V
 alorização das áreas produtivas - O uso das terras rurais deve estar condicionado à
utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, a
observância das disposições que regulam as relações de trabalho, e a exploração que
favoreçaobem-estardas/osagricultoras/esedas/ostrabalhadoras/esrurais,promovendoo
aproveitamentoracionaleadequadodaterra. 
IX. D
 ifusão de práticas sustentáveis - Promover uma agricultura sustentável baseada numa
relação de equilíbrio com o meio ambiente, priorizando o uso de insumos naturais, sem
colocaremriscoasaúdedosseresvivos. 
X. P
 articipação políticaecidadã-propiciaràs/aosagricultoras/esautonomiaparaparticiparda
gestãodasquestõesqueenvolvemaproduçãoeoterritório. 

4-DOSOBJETIVOS 

4.1-Geral 
Atender a demanda da sociedade civil alagoana, especificamente da categoria dos/as
agricultores/asfamiliares,comfoconodesenvolvimentosustentável,melhoria daqualidadedevida
epotencializandoossaberes,acapacidadedetrabalhoedeorganizaçãodascomunidadesefamílias
do/nocampo. 
4.2-Específicos 
I. Promoverodesenvolvimentoeconômico,socioambientaleculturaldascomunidadesrurais. 
II. P
 roduziredifundire/ouaprimorarsoluçõestecnológicasdebaixocustoparao/aprodutor/a
rural. 
III. Promoverageraçãodeempregoerendanascomunidadesrurais; 
IV. C
 apacitar as/os agricultoras/es familiares por meio de cursos de formação inicial e
continuadaconformedemandasexistentesnascomunidadesrurais. 
V. Assessoraraformaçãodecapitalsocialparaodesenvolvimentohumanosustentável. 
VI. Incentivar o cooperativismo e o associativismo, além de promover a inclusão social com
participaçãoativados/asmoradores/asdecadaregião. 
4.3-ParaaconsecuçãodosobjetivosoPEAFlançaráeditaisparainscriçãodeaçõesdeextensãonas
modalidadesprojetosecursos. 
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5-DOPÚBLICOALVO 

5.1 - Comunidade interna: estudantes, preferencialmente oriundas/os de comunidades rurais, e
servidoras/esdoIfal. 
5.2 - Comunidade externa: agricultoras/es e produtoras/es rurais familiares, pessoas físicas e
jurídicas, e as cooperativas e associações, respeitando a equidade de gênero, e que estejam de
acordocomoitem1.6destedocumento,alémdevoluntárias/oseparceiras/os. 

6-DOSEIXOSTEMÁTICOS 

6.1-AmbienteeSaúde:Compreendeaçõesdeproteçãoepreservaçãodosseresvivosedosrecursos
ambientais,dasegurançadepessoasecomunidades,docontroleeavaliaçãoderisco,programasde
educaçãoambiental.Taisaçõesvinculam-seaosuportedesistemas,processosemétodosutilizados
na análise, diagnóstico e gestão, bem como propondo e gerenciando soluções tecnológicas
mitigadorasedeavaliaçãoecontroledasegurançaedosrecursosnaturais. 
6.2 - Fortalecimento e Desenvolvimento Comunitário: Compreende o protagonismo do/a
agricultor/a familiar, envolvendo as comunidades e fazendo com que elas se tornem participantes
conscientes dos processos de decisão que afetam suas vidas, criando e implementando soluções
próprias, interferindo em políticas públicas e programas de investimento locais. Promove o
engajamento das famílias no processo de organização das comunidades e fortalece o trabalhoem
rede e o desenvolvimento coletivo, a partir da criação de associações, cooperativas, redes,
movimentos, coletivos e grupos de trabalho. Visa formar e capacitar líderes locais para ocupar
espaçosemconselhoseaparticiparativamenteemdecisõesnoâmbitodepolíticaspúblicasemsuas
comunidades. 
6.3 - Gênero e Geração no Campo: Compreende as relações e processos sociais que envolvem
posições e disposições construídas no campo das relações de gênero e nos grupos geracionais,
particularmente nos espaços rurais, e que (des)vinculam os sujeitos ao trabalho, à família, à
comunidade e ao território. Abrange o direito à terra, ao território, à propriedade, ao trabalho e
renda;amemóriasocialeseusespaços;avalorizaçãodesabereseseusprodutos;aeducaçãoparaas
relações de gênero no campo e a educação do campo. Estabelece metas e estratégias para a
valorização e abuscadaigualdadedeoportunidadesparamulheres,jovenseidosos,fundamentais
paraoprocessodedesenvolvimentocomunitário. 
6.4-GestãoeNegócios:Compreendeiniciativasassociadasàconstruçãodeinstrumentos,técnicas,
estratégias e mecanismos de gestão. Abrange planejamento, avaliação e gestão de pessoas e de
processos referentes a negócios e serviços presentes em organizações sociais;buscadaqualidade,
sustentabilidade, desenvolvimento local/regional; utilização de tecnologias organizacionais;
comercializaçãodeprodutos;eestratégiasdemarketing,logísticaefinanças. 
6.5-IdentidadeRural,CulturaeEtnia:Compreendeasrelaçõeseprocessossociaisquevinculamos
sujeitos ao trabalho, à comunidade e ao território por meio da identidade étnica e/ou dacultura.
Abrangeodireitoàterra,aoterritório,àpropriedade,aotrabalhoerenda;amemóriasocialeseus
espaços; a cultura e suas manifestações; os saberes locais e seus produtos; a educação para as
relaçõesétnico/raciaisnocampoeaeducaçãodocampo. 
6.6 - Informação eComunicação:Compreendeatividadesrelacionadasàinfraestruturaeprocessos
de comunicação e processamento de dados e informações. Abrange concepção, desenvolvimento,
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implantação,operação,avaliaçãoemanutençãodesistemasetecnologiasrelacionadasàinformática
eàstelecomunicações. 
6.7 - Manejo Ecológico dos Recursos Naturais: Compreende práticas relacionadas à extração e
produção animal, vegetal, mineral, aquícola e pesqueira. Abrange prospecção, avaliação técnica e
econômica,planejamento,extração,cultivoeproduçãoderecursosnaturais.Temcomofoco,ainda,a
produçãoedifusãodetecnologiaslocaisquebusquemapreservaçãoeapotencializaçãodousodos
recursos naturais, ampliando sua capacidade produtiva, de forma sustentável, oferecendo
alternativasviáveisparaaconvivênciacomarealidadedaregiãoondeseestáinserido. 
6.8 - ProduçãoAlimentícia:Compreendeaçõesrelacionadasaobeneficiamentoeàindustrialização
de alimentos e de bebidas. Abrange planejamento, operação, implantação e gerenciamento de
processos físicos, químicos e biológicos de elaboração ou industrialização de produtos de origem
vegetaleanimal. 
6.9 -ProduçãoIndustrial:Compreendetecnologiasrelacionadasasistemasdeprodução,técnicase
tecnologias de processos físico-químicos e relacionados à transformação de matéria-prima e
substâncias, integrantes de linhas de produção. Abrange planejamento, instalação, operação,
controleegerenciamentodetecnologiasindustriais;programaçãoecontroledaprodução;operação
doprocesso;gestãodaqualidade;controledeinsumos;eaplicaçãodemétodoserotinas. 
6.10 - Turismo, Hospitalidade eLazer:Compreendeaçõesrelacionadasaosprocessosderecepção,
viagens, eventos, gastronomia, serviços de alimentação e bebidas, entretenimento e interação.
Abrange planejamento, organização, operação e avaliação de produtos e serviços inerentes ao
turismo, hospitalidade e lazer, integradasaocontextodasrelaçõeshumanasemdiferentesespaços
geográficosedimensõessocioculturais,econômicaseagroambientais. 

7-DASPARCERIAS 

7.1. As açõesdeExtensãoaseremrealizadaspeloIfalpodemoriginar-sedeiniciativasdaProex,ou
doscampi,oudeparceriasfirmadasentreoIfaleoutrasinstituiçõesdeensino,empresaspúblicasou
privadas, fundações, ONGs, movimentos sociais, e qualquer outra entidade com que venha a ter
parceria,respeitando-sealegislaçãoemvigor. 
7.2. As atribuições e obrigações das partes envolvidas na parceria para realização dasaçõesserão
definidasemconvênio,termodecooperaçãotécnicaououtroinstrumentoutilizadopelaspartes. 

8-DOSRESULTADOS 

8.1-Proporcionaràsociedadecivilalagoana,maisespecificamenteacategoriadas/osagricultoras/es
familiares,melhoria daqualidadedevida,pormeiodapotencializaçãodossaberesedacapacidade
de trabalho e de organização das comunidades e famílias do/no campo, com foco no
desenvolvimentosustentável. 
8.2-Buscarproporcionar,pormeiodarealizaçãodeaçõesdeextensão,condiçõesquefavoreçamo
desenvolvimento econômico, socioambiental e cultural das comunidades rurais de Alagoas,
promovendoageraçãodeempregoerenda. 
8.3 - Proporcionar às/aos agricultoras/es meios para a produção, difusão e/ou aprimoramento de 
soluçõestecnológicasdebaixocustoparao/aprodutor/arural. 
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8.4 - Levar conhecimento técnico de qualidade às/aos agricultoras/es familiares por meio da
realizaçãodecursosd
 eformaçãoinicialecontinuadaouqualificaçãoprofissional. 
8.5-Incentivaras/osagricultoras/esapromoçãodainclusãosocial,comparticipaçãoativadosatores
envolvidos,pormeiodoc ooperativismoeassociativismo. 
8.6-Viabilizararealizaçãodeaçõesdeextensãoquepossamdarcondiçõesparaqueascomunidades
ruraisdoestadoestejamaptas,organizadaseinstrumentalizadasparaaconsolidaçãodacidadaniae
a convivência sustentável com sua realidade, permitindo o desenvolvimento humano em todas as
suasdimensões. 

9-DASDISPOSIÇÕESFINAIS 

9.1 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Pró-reitoria de Extensão, após
diálogocomosDepartamentosouCoordenaçõesdeExtensãodosc ampi. 
9.2-EsteRegulamentoentraráemvigênciaapartirdadatadesuapublicação. 
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