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DETALHES DA AÇÃO

RESUMO:

O empoderamento das mulheres é uma estratégia que visa a sua sobrevivência dentro de vários
cenários, sendo o principal a resistência do existir. Dentre as mais diversas áreas do conhecimento a
mulher vem desafiando os obstáculos, tendo que provar suas capacidades, como força, competência,
inteligência para ser inserida em locais de trabalho e ocupar esses espaços, independente da
hierarquia. A importância do fortalecimento dessas mulheres é urgente, pois são elas que fazem
acontecer a agricultura familiar, são elas responsáveis direta e indiretamente pela elaboração e
realização dos afazeres da casa, dos filhos, da produção e comercialização de produtos, além da
responsabilidade do controle financeiro da casa e das comercializações. Além desses fatores as
mulheres da nossa região nordeste ainda enfrentam o convívio das questões climáticas que é uma
constante na agricultura familiar. O objetivo deste projeto foi capacitar mulheres agricultoras que
participam da Feira da Agricultura Familiar da FETAG - AL por meio de palestras e oficinas que as
empoderem e fortaleçam seus conhecimentos sobre saúde, finanças, empreendedorismo e técnicas
específicas para melhorar a produção e produtividade das suas culturas e criações. Este projeto foi
versado no que atendendo as diretrizes seguintes: promoção de saúde e qualidade de vida, trabalho e
inclusão social; organização popular para o trabalho.
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OBJETIVOS E METAS:

Objetivo Geral

Capacitar mulheres agricultoras que participam da Feira da Agricultura Familiar da FETAG -
AL por meio de palestras e oficinas que as empoderem e fortaleçam sobre saúde, finanças,
empreendedorismo e técnicas específicas para melhorar a produção e produtividade das suas culturas
e criações.

Objetivos Específicos

Oferecer palestras e oficinas para mulheres nos seguintes temas: informativas sobre saúde da
mulher; empoderamento e valorização da mulher; inclusão consciente no mercado de trabalho,
produção de doces caseiros para geração de renda extra; produção de mudas ornamentais para renda
extra.

METODOLOGIA:

Palestras, oficinas, dia de campo. Feira de produtos da agricultura familiar, realizada no
campus Satuba. Orientação aos produtores durante as feiras realizadas na FETAG. Participação em
ações organizadas pela FETAG - ENFOC

RESULTADOS:

Proporcionamos aos nossos estudantes a experiência da extensão com mulheres que fazem as
atividades da agricultura familiar desde a plantação, colheita, comercialização, aproveitamento de
produtos que não eram agregados como resíduo vegetal para produção de compostagem, orientação
para produção e comercialização de mudas de plantas ornamentais. Além disso, treze ações de
formações, entre palestras, oficinas e dia de campos. 5 Integrantes do projeto foram convidadas para
palestrar em uma formação interna da FETAG - ENFOC. Envolvemos mais de 25 estudantes que não
eram bolsistas do projeto. Tivemos a participação de todo o quadro de servidores inscritos no projeto,
comprovando que a extensão absorve todas e todos que desejam contribuir. Parceria para outro projeto
com bolsa, sob orientação do Professor Francisco Rafael. Realização de uma feira no campus que
trouxe a comunidade externa para o campus, no sentido de aproximar a sociedade e movimentar as
ações de extensão. Essa atividade entrou para o calendário da instituição e pretendemos estabelecer
um calendário semestral para esta atividade.
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