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TÍTULO: Núcleo de Desenvolvimento Rural do Instituto de Ciências Agrárias

TIPO DA PROPOSTA:
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(     ) Meio Ambiente (     ) Saúde (  X  ) Tecnologia e Produção (     ) Trabalho

(     ) Desporto

COORDENADOR: Thiago Vasconcelos Melo

E-MAIL: thiago.melo@ufvjm.edu.br
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Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proexc/UFVJM)

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROGRAMA DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 330992.1864.228539.04042019

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: Núcleo de Desenvolvimento Rural do Instituto de Ciências Agrárias

      Coordenador: Thiago Vasconcelos Melo / Docente

      Tipo  da Ação: Programa

      Ações Vinculadas: Não existem ações vinculadas

      Edital: Edital Proexc 003/2018

      Faixa de Valor: 

      Instituição: UFVJM - Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri

      Unidade Geral: ICA - Instituto de Ciências Agrárias

      Unidade de Origem: ICA - Instituto de Ciências Agrárias

      Início Previsto: 01/05/2019

      Término Previsto: 31/12/2024

      Possui Recurso Financeiro: Não

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 1200 horas

      Justificativa da Carga Horária: Os 3 membros da proposta, disponibilizarão um total de 20 horas
por mes, totalizando em um ano 240 horas ( 5 anos = 1200)

      Periodicidade: Anual

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Municipal
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      Município Abrangido: Unai - Minas Gerais

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: Instituto de Ciências Agrárias

      Período de Realização: O Programa inicialmente terá duração de 5 anos, podendo ser
prorrogado se necessário

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

O público alvo do Núcleo é a Comunidade Acadêmica e o público envolvido nos projetos de ensino, pesquisa e
extensão dos docentes e servidores do Instituto. 

      Nº Estimado de Público: 65

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 20 20 0 5 0 45

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 0 0

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 0 0

Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 0 0

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 20 0 0 0 0 20

Outros 0 0 0 0 0 0

Total 40 20 0 5 0 65

      Legenda:
      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro

1.4 Parcerias

Não há Instituição Parceira.

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Ciências Agrárias » Agronomia » Extensão Rural

      Área Temática Principal: Tecnologia e Produção

      Área Temática Secundária: Cultura
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      Linha de Extensão: Desenvolvimento rural e questão agrária

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

O Núcleo de Desenvolvimento Rural do Instituto de Ciências Agrárias tem como objetivo apoiar, divulgar e
congregar todas as atividades e esforços realizados pelos docentes e demais servidores em suas ações
que envolvam atividades de extensão e cultura na região do Noroeste de Minas.


       Palavras-Chave:

Sustentabilidade, Extensão, Estudos

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

O Instituto de Ciências Agrárias desenvolve diveras atividades de ensino pesquisa e extensão na temática
do desenvolvimento rural, e o objetivo do núcleo é aproximar e associar estas atividades

      1.6.1 Justificativa

O Instituto de Ciências Agrárias desenvolve diversas atividades de ensino pesquisa e extensão na
temática do desenvolvimento rural, e o objetivo do núcleo é aproximar e associar estas atividades,
divulgá-las na comunidade academica, estreitar os laços com a comunidade local.
O Instituto de Ciências Agrárias completou cinco anos recentemente, e está amadurecido suficiente para
ter seu primeiro núcleo de desenvolvimento rural.

      1.6.2 Fundamentação Teórica

Na área de Extensão e Cultura, a política de extensão da UFVJM – RESOLUÇÃO Nº 06 CONSEPE, de 17
de ABRIL de 2009 entende a extensão universitária como um processo educativo, cultural e científico que
articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre
Universidade e sociedade, contribuindo para o desenvolvimento sócio, econômico e cultural dentro de sua
área de abrangência.
	Dentre os objetivos da Política de Extensão da UFVJM:
Gerais:
•	Ampliar e aprofundar as relações entre a UFVJM e outros setores da sociedade, em especial a dos Vales
do Jequitinhonha e Mucuri, objetivando contribuir com as alternativas de transformação da realidade, no
sentido da melhoria das condições de vida e do fortalecimento da cidadania.
Específicos:
•	Aprofundar a relação institucional entre a UFVJM e os diferentes setores da sociedade atendidos pelas
ações de extensão;
•	Atuar em conjunto com as organizações da sociedade civil e do poder público que buscam soluções para
demandas sociais, locais, regionais e nacionais;
•	Fomentar o estabelecimento de programas e projetos de extensão vinculados a realidade local, regional
e nacional, reconhecendo como ações prioritárias os de caráter local e regional;
•	Estimular as atividades de extensão que impliquem em relações multi, inter ou transdisciplinares;
•	Incentivar a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão universitária;
•	Contribuir para o aprimoramento das concepções e práticas curriculares, propondo a inserção das ações
extensionistas como componente curricular e integralizadora da formação profissional e cidadã;
•	Priorizar ações de extensão que se coadunem com as diretrizes e os objetivos da extensão universitária
expressas nesta política e nas quais haja a participação discente na execução.
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Uma das políticas de Extensão da UFVJM é ser uma Universidade “cidadã”, e o envolvimento da mesma
com o desenvolvimento territorial da região no qual ela se encontra é dever da universidade, e
fundamental para alcançar os objetivos ressaltados em sua política de Extensão.
O ICA/UFVJM possui uma característica pedagógica diferente dos currículos tradicionais, se enquadrando
dentre dos moldes da “Universidade Nova”, tendo um enfoque em multidisciplinaridade,
interdisciplinaridade, flexibilidade e com foco em gestão e desenvolvimento rural, tendo a articulação
dinâmica entre o ensino e a prática em ciências agrárias, enfocando nessa relação, os problemas e suas
hipóteses de solução, contextuali-zados ao cenário locorregional, levando-se em conta as características
do meio sociocultural onde esse processo se desenvolve. Nessa perspectiva, o significado de cada
unidade curricular não pode resultar de uma apreciação isolada de seu conteúdo, mas do modo como se
articulam em seu conjun-to, sendo essa articulação sempre tributária de uma sistematização filosófica
mais abrangente. Assim sendo, possui um corpo docente qualificado e multidisciplinar, sendo essencial no
contexto desta proposta.

      1.6.3 Objetivos

Objetivos Gerais:

Implementar o Núcleo de Desenvolvimento Rural do ICA/UFVJM d para o fortalecimento da abordagem
territorial como estratégia de desenvolvimento rural sustentável no Noroeste de Minas.

      1.6.4 Metodologia e Avaliação

Para realizar as informações necessárias ao Núcleo, serão utilizadas as metodologias participativas de
extensão rural – MEXPAR, descrita abaixo segundo Ruas, 2006. :
	O MEXPAR para o desenvolvimento sustentável é uma ferramenta que contribui para a ruptura do modelo
tecnicista da grande maioria dos extensionistas, atuando através da insistência técnica. O MEXPAR
apresenta de forma objetiva e didática uma estratégia de trabalho emancipadora que possibilita
efetivamente, com a sua aplicação, o protagonismo dos agricultores e agricultoras no processo de
desenvolvimento.
	A metodologia participativa definida na Política Nacional de ATER privilegia os processos participativos de
promoção ao desenvolvimento rural apoiados em conceitos como desenvolvimento sustentável,
agroecologia, equidade social, participação, educação popular, empoderamento, gênero, geração e etnia.
	Esta metodologia foi reelaborada a partir de uma concepção educativa, que considera extensionistas e
agricultores protagonistas de uma ação transformadora, na qual os extensionistas assumem o papel de
mediadores do processo de mudança, e as agricultoras e agricultores familiares o de sujeitos do seu
próprio desenvolvimento. Essa metodologia tem como principal objetivo propiciar aos extensionistas a
vivência de um processo metodológico, fundamentado nos princípios da participação, da dialogicidade e
troca de saberes, do planejamento participativo e da gestão social, capaz de orientar a sua prática junto
aos agricultores familiares e outros atores sociais na implementação de estratégias de desenvolvimento
rural sustentável. Esta metodologia, utiliza como referencial teórico, as relações educativas estabelecidas
no processo de produção do conhecimento, agregando os princípios teóricos da Epistemiologia Genética
de Jean Piaget, nas referências teóricas e filosóficas do método pedagógico de Paulo Freire de educação
de adultos e na didática “aprender a aprender”, de Pedro Demo. O exercício dessa sistematização
apoia-se na necessidade sentida de alicerçarmos a prática extensionista num aporte teórico – explicativo e
orientador – que contribua para uma ação continuamente refletida e, portanto, reformulada na perspectiva
do compromisso da extensão rural contemporânea com as mudanças sociais e a necessidade de uma
prática educativa coerente com os princípios do desenvolvimento sustentável.

      1.6.5 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

O objetivo do Núcleo é englobar, aproximar e associar as atividades de ensino, pesquisa e extensão
ocorridas dentro do Instituto, logo, um dos principais objetivos do núcleo é estreitar a relação do ensino,
pesquisa e extensão.
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      1.6.6 Avaliação
Pelo Público
Não se aplica

Pela Equipe
A equipe responsável pelo Núcleo, a cada 6 meses será responsável por coletar as atividades
desenvolvidas no Instituto no ambito da temática do Núcleo, e verificar se o mesmo está cumprindo com
seu objetivo.

      1.6.7 Referências Bibliográficas

RUAS, Elma Dias et al. Metodologia participativa de extensão rural para o desenvolvimento sustentável –
MEXPAR. Belo Horizonte, março 2006. 134 p.

      1.6.8 Observações

Não se aplica

1.7 Divulgação/Certificados

      Meios de Divulgação: Internet

      Outros meios de Divulgação: Banner

      Contato: 
thiago.melo@ufvjm.edu.br

      Emissão de Certificados: Participantes, Equipe de Execução

      Qtde Estimada de Certificados para Participantes: 0

      Qtde Estimada de Certificados para Equipe de Execução: 0

      Total de Certificados: 0

      Menção Mínima: 

      Frequência Mínima (%): 0

      Justificativa de Certificados: 
Não se aplica, pois a emissão dos certificados será responsabilidade
dos projetos vinculados ao Núcleo

1.8 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Não

1.9 Anexos

Nome Tipo

04041900.pdf
Formulário de Anuência da

Diretoria da Unidade
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2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UFVJM

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Ezequiel Redin Dedicação exclusiva UFVJM 360 hrs Colaborador(a)

Leonardo Barros Dobbss Dedicação exclusiva UFVJM 360 hrs Colaborador(a)

Thiago Vasconcelos Melo Dedicação exclusiva UFVJM 480 hrs Coordenador(a)

Discentes da UFVJM

Nome Curso Instituição Carga Funções

Nathaly Silva Rezende
Bacharelado Em

Ciências Agrárias
UFVJM 48 hrs Estagiário

Técnico-administrativo da UFVJM

Não existem Técnicos na sua atividade

Outros membros externos a UFVJM

Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:
Nome: Thiago Vasconcelos Melo
RGA:                   
CPF: 08825045760
Email: thiago.melo@ufvjm.edu.br
Categoria: Professor Adjunto
Fone/Contato: 3897325255

2.2 Cronograma de Atividades

Atividade: Colaborar na coordenação do núcleo junto ao coordenador

Início: Mai/2019 Duração: 60 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 6 Horas/Mês
Responsável: Leonardo Barros Dobbss (C.H. 6 horas/Mês)

Atividade: Colaborar na coordenação do núcleo junto ao coordenador

Início: Mai/2019 Duração: 60 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 6 Horas/Mês
Responsável: Ezequiel Redin (C.H. 6 horas/Mês)

Atividade: Coordenação Geral do Núcleo
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Início: Mai/2019 Duração: 60 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 8 Horas/Mês
Responsável: Thiago Vasconcelos Melo (C.H. 8 horas/Mês)

Atividade: Discente Estágiário, para dar apoio ao Núcleo

Início: Mai/2019 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 4 Horas/Mês
Responsável: Nathaly Silva Rezende (C.H. 4 horas/Mês)

, 08/04/2019
Local Thiago Vasconcelos Melo

Coordenador(a)/Tutor(a)
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