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DETALHES DA AÇÃO

RESUMO:

A agricultura familiar desde sempre tem um papel fundamental no desenvolvimento da
sociedade nas diversas áreas, política, social, econômica e geográfica. Mesmo com tamanha
importância e significância este segmento da produção de alimento não recebe as devidas atenções
para o seu melhor desenvolvimento na produção e produtividade. Com ações que são praticadas há
décadas e repassadas por gerações, muitas vezes sem receber a atenção do estado em assistência
técnica que oriente a família produtora a potencializar o que a região tem como perfil produtivo como
técnicas sustentáveis, de armazenamento e conservação dos produtos, beneficiamento para
transformação e derivados agregando valor ao produto. De forma organizada e assistida por
associações, sindicatos e federações, essas famílias conseguem comercializar seus produtos em feiras,
centros, locais que começam a ser determinantes para o conhecimento dos seus trabalhos e produtos.
Neste sentido o presente projeto teve como objetivo oferecer atividades de formação técnica as
famílias de agricultores familiares que fazem parte da Feira da Agricultura da Fetag-AL, por meio de
palestras dentro das áreas de interesse da agricultura familiar, buscando a melhoria por meio da
educação das ações que já são desenvolvidas e que puderam ser desenvolvidas após a capacitação, se
tornando os protagonistas e agentes multiplicadores determinantes no engajamento das famílias no
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processo de organização das comunidades e no trabalho em rede e o desenvolvimento coletivo da
agricultura.

OBJETIVOS E METAS:

Objetivo Geral

Oferecer capacitação técnica aos agricultores que participam da Feira da Agricultura Familiar
da FETAG - AL. por meio de palestras e oficinas de assuntos relacionados à agricultura e fortalecer a
sua produção e produtividade.

Objetivos Específicos

Capacitar agricultores familiares com informações técnicas, por meio de palestras e oficinas
com práticas de conservação de produtos para evitar desperdício, técnicas de compostagem orgânica,
produção de mudas, orientação para criação de aves, orientação financeira, demonstração de
conservação da natureza, boas práticas de manipulação e fabricação de alimentos, controle de
qualidade em alimentos, produção de derivados de leite.

METODOLOGIA:

A orientadora foi responsável pelos contatos e articulações interna e externa. O projeto contou
com técnicos colaboradores, bolsistas e colaboradores, estes receberam a capacitação previamente
para as ações que aconteceram na FETAG. 1. As ações (palestras e oficinas) aconteceram seguindo as
seguintes metodologias: A equipe desenvolveu atividade de organização durante as semanas que
antecederam cada encontro na FETAG. Cada formação teve um tema específico e um técnico
juntamente com o bolsista e colaborador. 2. As ações tinham duração média de 2h, uma vez no mês. 3.
Foram organizadas visitas nas propriedades dos agricultores conforme as discussões em conjunto com
a Fetag, os agricultores e os participantes do projeto. 4. A equipe técnica do projeto realizou as
instruções técnicas por meio de palestras e oficinas em temas pertinentes à agricultura familiar. 5. As
formas de divulgação das ações foram sempre veiculadas nas mídias digitais, site do IFAL, para
promover a visibilidade da ação e o conhecimento dos agricultores familiares. 6. Foi combinada uma
data para realizar uma feira no pátio do Campus Satuba, com o intuito de uma aproximação entre a
comunidade e o campus. 7. Foram utilizados recursos audiovisuais, rodas de conversa, dinâmica com
o grupo, atividades lúdicas, atividades práticas.

RESULTADOS:

15 ações do projeto entre palestras, oficinas, dias de campo, visita guiada e feira no campus
Satuba. 4 servidores integrantes do projeto e todos bolsistas e voluntários foram para os dias de
campo. 3 servidores que não faziam parte do projeto realizaram atividades didáticas no dia em que
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realizamos a feira no campus. 1 visita guiada no campus Satuba durante a feira convidadas para
palestrar em uma formação interna da FETAG - ENFOC. 3 gravações no programa Gazeta Rural
referente as ações de extensão. Envolvemos mais de 15 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 (Figura 1) 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.

Figura 1 - Primeira Feira de Agricultura Familiar - do Campo para o Campus.

MEMBROS DA EQUIPE

Nome Categoria Função
Tamara Lucia dos Santos Silva Docente Coordenadora

Ademar da Silva Paulino Servidor Coordenador
Adjunto

Jana Kelly dos Santos Servidor Ministrante
Maria Aparecida de Melo Alves Docente Ministrante

Uilliane Faustino de Lima Servidor Ministrante
Cenira Monteiro de Carvalho Docente Ministrante
Gabriel Magalhães Beltrão Docente Ministrante
Gabriel de Lima Faustino Servidor Ministrante
Hugo Silva Leao Docente Ministrante
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Arlene Cristine Alves de Melo Discente Bolsista
Cristiane Santos de Messias
Ferreira de Lima Discente Bolsista

Lailla Thaline dos Santos Discente Aluna voluntária
Michelly Andrade da Silva Discente Aluna voluntária
Odara Luiza dos Santos Discente Aluna voluntária

CONTATO

Coordenação: Tamara Lucia dos Santos Silva
E-mail: tamara.lucia@ifal.edu.br
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