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MINHA COMUNIDADE – RESUMO DA PROPOSTA
Coordenadora: Beatriz Medeiros de Melo
Local da Ação: Comunidades rurais do Município de Viçosa-AL
Resumo da Ação: Este projeto tem a intenção de contribuir para o fortalecimento da agricultura

familiar no município de Viçosa em função de pelo menos duas importantes
justificativas: I) a importância da população rural no conjunto do Estado de
Alagoas (26%) e no município de Viçosa (27%), bastante superior à média
nacional (15%). II) o retrocesso recente de importantes políticas públicas de
âmbito  federal  que  tomavam  para  si  essa  tarefa,  como  o  Programa  de
Aquisição de Alimentos, que teve redução de 90% em relação ao orçamento
de  2016.  Nesse  sentido,  em  diálogo  com  a  Secretaria  Municipal  de
Agricultura do município e com
representantes  de Associações  Produtivas,  identificamos  três  universos  de
demandas que podem colaborar para fortalecer as condições de reprodução
social da agricultura familiar na localidade: 1. Apoio à autogestão. 2. Debate
e tratamento das relações (e conflitos) de gênero no campo. 3. Incentivo à
permanência dos jovens no campo. A partir dessa identificação,
construímos  uma  articulação  entre  professores  da  Formação  Geral  e  do
Formação  Técnica  em  Administração,  e  daí  surgiu  a  idealização  de  4
Projetos  de  Extensão  e  1  Curso  de  Extensão  que,  em  seu  conjunto,
pretendem  levar  a  cabo  as  intenções  últimas  deste  projeto.  Todas  as
associações  parceiras  terão  membros  associados  (agricultores  familiares)
participando de cada uma, e de todas, as ações propostas por este Programa.

Público Alvo: 11 associações comunitárias de povoados rurais do município.

MINHA COMUNIDADE – AÇÃO 1 – 
CONSULTORIA COMERCIAL E MERCADOLÓGICA PARA ASSOCIAÇÕES

AGRÍCOLAS DA REGIÃO DE VIÇOSA, ALAGOAS.
Coordenador: Márcio Yabe
Bolsistas: Danielly Melo da Silva; Josefa Lourenço
Voluntários: Marcelo de Souza Vieira; Gênesis.
Local da Ação: Associações Comunitárias de Viçosa-AL
Resumo da Ação: Tomando  como  base  a  experiência  muito  bem  sucedida  do  Projeto  de

Extensão  CONSULTORIA  EMPRESARIAL  FINANCEIRA  PARA
MICROEMPRESÁRIOS  (MEI)  DE  VIÇOSA,  das  alunas  Josilane  dos



Santos Silva e Juliana da Silva Barros, orientado pelo autor deste projeto
atual  (Prof.  Marcio  Yabe),  e  pelo  fato  das  reuniões  da  Coordenação  de
Extensão  com  a  Secretaria  de  Agricultura  de  Viçosa,  identificando  a
necessidade  de  11  associações  agrícolas  da  região  na  busca  de
desenvolvimento  comercial  e  mercadológico,  sentimos  a  necessidade  da
continuidade  daquele  projeto  de  consultoria,  na  forma  de  extensão
universitária,  pois o  benefício que os agricultores podem receber  será de
grande validade, e o aprendizado dos alunos bolsistas também será muito
significativo.  A Consultoria  Financeira  das  referidas  alunas  foi  realmente
notável e muito elogiada, mas agora será de uma forma diferente, ou melhor,
em  uma  área  diferente  porém  não  menos  importantes,  que  é  a  área
Comercial  e  de Marketing,  ou Mercadológica.  Os associados agricultores
têm uma grande oportunidade na construção de um projeto cooperativista
com o nosso auxílio, e para isto precisarão aprender a vender melhor os seus
produtos, desenvolver novas formas de processos produtivos, a cuidar da sua
imagem, a atender melhor os seus clientes etc. E a idéia é seguir o modelo
desenvolvido  neste  ano  pelas  alunas  citadas  acima:  (1)  desenvolver  um
instrumento de diagnóstico para as  áreas  comercial  e  de marketing e  (2)
apresentar algumas ferramentas das mesmas áreas para uso das Associações
Rurais.

Público Atendido: 11 Associações Comunitárias Rurais

MINHA COMUNIDADE – AÇÃO 2 – PROJETO DE EXTENSÃO 
GESTÃO FINANCEIRA PARA A AUTOGESTÃO 

NA AGRICULTURA FAMILIAR
Coordenador: Elton Oliveira de Moura
Bolsistas: Mayara dos Santos Oliveira; Keline Lima dos Santos.
Voluntária: Elizânia Maria Belo Vieira; Gênesis.
Local da Ação: Sede das Associações Comunitárias Rurais de Viçosa-AL.
Resumo da Ação: Esse  projeto  é  concebido  sob  a  perspectiva  de  auxiliar  os  agricultores

familiares do município de Viçosa-AL a melhor gerirem as suas atividades
econômicas,  afim  torna-las  atividades  mais  sustentáveis,  não  apenas  do
ponto  de  vista  social  e  ambiental,  mas  também  sob  o  ponto  de  vista
econômico. A contribuição desse projeto está na possibilidade de apresentar
e discutir com os agricultores as diferentes possibilidades de ferramentas e
recursos  que eles  podem adotar  no seu dia-a-dia  para a  melhoria  da sua
atividade  econômica,  possibilitando  uma  maior  consciência  e  melhor
aplicação  acerca  das  suas  decisões  no  que  tange  a  gestão  de  recursos
financeiros (fluxo de caixa), investimentos na propriedade e nos seus bens
de transformação, cálculo dos seus custos de produção (fixos e variáveis),
margem de lucro, e até mesmo possibilidades de captação de recursos para
melhoria de suas atividades,  sejam elas de forma individual ou de forma
associativa.  Além disso,  o  projeto  irá  possibilitar  uma maior  interação  e
articulação entre agentes da sociedade, os
produtores e as comunidades a serem atendidas, o poder público por meio da
secretaria  de agricultura e  o  Instituto Federal  de Educação por  meio dos
alunos e professores. Esta iniciativa tende a fortalecer os laços entre esses
agentes, o desenvolvimento local e fomenta a construção de conhecimento
por meio da interação entre teoria e prática, tendo em vista a oportunidade
de os alunos bolsistas poderem vivenciar os conteúdos teóricos vistos no
curso, principalmente na disciplina de Administração Rural e Planejamento
Financeiro e Orçamentário.



Público Atendido: 11 associações comunitárias rurais.

MINHA COMUNIDADE – AÇÃO 3 – PROJETO DE EXTENSÃO
GÊNERO E EQUIDADE NO CAMPO: HOMENS E MULHERES PELO

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR.
Coordenadora: Beatriz Medeiros de Melo
Bolsistas: Brena Aléxia Almeida de Lima Barbosa; Dyandra Lima de Farias
Voluntária: Elizânia Maria Belo Vieira; Marcelo Vieira.
Local da Ação: Sede das associações comunitárias rurais de Viçosa-AL
Resumo da Ação: Este projeto tem como proposta produzir um ambiente de reflexividade e

construção de conhecimento acerca das relações de gênero no interior das
famílias de agricultores familiares que compõem as associações produtivas
do município de Viçosa.  Pretendemos contribuir  para o debate coletivo e
tratamento  dos  papéis  desempenhados  pelas  mulheres  no  âmbito  da
agricultura  familiar,  bem  das  restrições  impostas  a  elas  pelas  estruturas
patriarcais  no  que  diz  respeito  à  participação  na  produção,  gestão,
comercialização e atividades políticas diretamente relacionadas à reprodução
social  camponesa.  Tais  reflexões  almejam  produzir  um  ambiente  de
empoderamento e maior democratização no que diz respeito à participação
feminina nas
diversas atividades que envolvem a reprodução camponesa, suavizando ou
rompendo  restrições  e  conflitos  de  gênero  e  potencializando  o  trabalho
coletivo. Para alcançar tais objetivos, a metodologia proposta lança mão de
um conjunto de atividades: rodas de conversa, oficinas de memória, oficinas
de socialização de saberes, visitas técnicas e participação em eventos que
envolvam o debate aqui proposto. O projeto está em sintonia direta com o
Ensino, na medida em que envolverá alunas do curso de Administração de
Empresas  que  poderão  colocar  em ação conhecimentos  já  adquiridos  em
disciplinas como Terceiro Setor, Recursos Humanos e Administração Rural.
Também há uma sintonia com a pesquisa, na medida em que a coordenadora
desta proposta está executando 3 projetos de pesquisa de IC que buscam
reconhecer dinâmicas produtivas que dialogam com temas que pretendemos
tratar  também  nesse  projeto,  sob  3  perspectivas,  respectivamente:  1)  a
produção de indústria  doméstica na região;  2) saberes agroecológicos;  3)
estratégias  de  comercialização.  Por  fim,  destacamos  que  o  caráter
extensionista  desta  proposta  está  em  harmonia  com  as  Diretrizes  de
Extensão do IFAL, enquadrando-se diretamente nas diretrizes 2.4.1, 2.4.2,
2.4.3, 2.4.4 e 2.4.5 deste Edital.

Público Atendido: Homens e mulheres das comunidades rurais dos municípios.

MINHA COMUNIDADE – AÇÃO 4 – PROJETO DE EXTENSÃO
JUVENTUDE RURAL (RE)SIGNIFICANDO O CAMPO E O TRABALHO COLETIVO

NA AGRICULTURA FAMILIAR.
Coordenadora: Beatriz Medeiros de Melo
Bolsistas: Igor Gabriel de Melo Silva; Amanda de Araújo Melo.
Voluntária: Elizânia Maria Belo Vieira; Jéssica Teotônio da Silva.
Local da Ação: Sede das associações comunitárias rurais de Viçosa-AL
Resumo da Ação: Este Projeto de Extensão tem como meta principal construir um ambiente

favorável de reflexividade e ressignificação sobre o campo para a juventude
rural de Viçosa, haja vista a tendência reconhecida de migração dos jovens
para  as  cidades  e  empregos  urbanos.  Compreendemos  que  o  esforço  de



fortalecimento  da  agricultura  familiar,  que  é  objeto,  por  sua  vez,  do
Programa Minha Comunidade que este projeto integra, não poderia deixar de
envolver os jovens, na medida em que eles são a garantia de reprodução
social do grupo familiar no presente e no futuro. Para alcançar tais objetivos,
a metodologia proposta lança mão de um
conjunto de atividades: rodas de conversa, oficinas de memória, oficinas de
socialização  de  saberes,  visitas  técnicas  e  participação  em  eventos  que
envolvam o debate aqui proposto. O projeto está em sintonia direta com o
Ensino, na medida em que envolverá alunas do curso de Administração de
Empresas que poderão colocar em ação conhecimentos já adquiridos em
disciplinas como Terceiro Setor, Recursos Humanos e Administração Rural.
Também há uma sintonia com a pesquisa, na medida em que a coordenadora
desta proposta está executando 3 projetos de pesquisa de IC que buscam
reconhecer dinâmicas produtivas que dialogam com temas que pretendemos
tratar  também  nesse  projeto,  sob  3  perspectivas,  respectivamente:  1)  a
produção de indústria  doméstica na região;  2) saberes agroecológicos;  3)
estratégias  de  comercialização.  Por  fim,  destacamos  que  o  caráter
extensionista  desta  proposta  está  em  harmonia  com  as  Diretrizes  de
Extensão do IFAL, enquadrando-se diretamente nas diretrizes 2.4.1, 2.4.2,
2.4.3, 2.4.4 e 2.4.5 deste Edital.

Público Atendido: Jovens das comunidades rurais dos municípios.

MINHA COMUNIDADE – AÇÃO 5 – CURSO DE EXTENSÃO
AUTOGESTÃO PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

Coordenadora: Amanda de Albuquerque Queiroga Freire
Voluntárixs: Beatriz Medeiros de Melo; Elton Oliveira de Moura; Márcio Yabe
Local da Ação: Auditório do IFAL campus Viçosa.
Resumo da Ação: Este curso está vinculado a um projeto que se propõe a colaborar para o

fortalecimento da agricultura familiar no município de Viçosa em função da
representatividade  desta  atividade  no  contexto  econômico  e  social  do
município e a importância da população rural para o Estado de Alagoas. Esta
proposta  surgiu a  partir  da comunicação entre  a  Secretaria  Municipal  de
Agricultura do município e com representantes de Associações Produtivas,
que  identificaram  demandas  em  três  áreas  que  podem  contribuir  para
fortalecer  as  condições  de  reprodução  social  da  agricultura  familiar  na
localidade, que vem a ser o Apoio à autogestão, o debate e tratamento das
relações (e conflitos) de gênero no campo e os incentivos à permanência dos
jovens no campo.  A partir  dessa identificação,  foram criadas  articulações
entre  os  professores  da  Formação  Geral  e  da  Formação  Técnica  em
Administração, que viabilizaram a idealização de 4 Projetos de Extensão.
Desta maneira, a realização deste Curso de Extensão tem como propósito
principal capacitar os envolvidos neste Programa Minha Comunidade (nos
mais diferentes projetos) para a promoção da autogestão, tratando de alguns
temas  que  envolvem  o  trabalho  produtivo  coletivo  e  augestionado  na
agricultura familiar.
Os módulos do Curso de Extensão estão divididos da seguinte maneira: 1.
Princípios  do  cooperativismo  e  do  associativismo:  leis  e  dinâmica
burocrática e democrática da autogestão; 2. Gestão financeira na agricultura
familiar; 3. Gestão mercadológica para a agricultura familiar; 4. Gênero e
juventude  cooperativista  no  campo;  Vale  ressaltar  que  os  módulos  deste
curso são voltados para a realidade da agricultura familiar,  de modo que
ajudem a formar um entendimento de suas características e especificidades e



assim,  fomentar  debates  e  práticas  que  incentivem  a  autogestão  num
contexto de enxugamento das políticas públicas de apoio a este público, tal
como esclarecido no documento-resumo deste Projeto Minha Comunidade.

Público Atendido: Membros das Associações Comunitárias Rurais do município de Viçosa-AL.


