
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

 
 

ENTIDADE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE – EMDAGRO 

 

TÍTULO DO PROJETO: FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES DE ATER E AGRICULTORES FAMILIARES 

 

OBJETO: FORTALECER AS COMPETÊNCIAS JÁ EXISTENTES E QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS DE ATER PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 

SAUDÁVEIS POR MEIO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE BASE AGROECOLÓGICA 

Nº CONTRATO REPASSE/CONVÊNIO: Nº 821910/2015  
 

VIGÊNCIA:  06/07/2017 

 

COORDENADOR TÉCNICO DO PROJETO: GODOFREDO VIEIRA DE ALBUQUERQUE 

 

 

 
 

 

 

 

 



META 1 – FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DE ATER 

 
 
META 

 
 
DESCRIÇÃO 

 
 
UNIDADE 

ATIVIDADES PÚBLICO RECURSOS 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDAE 
REALIZADA 

1.1 Cursos para 
técnicos 

Curso 05 03 125 77 84.150,00 28.712,24 

 

1.1.1  CURSO SOBRE SISTEMA DE PRODUÇÃO PARA A CULTURA DE CITROS COM BASE NA TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA 

Técnico Responsável: Walter Ferreira Ramos 
Local de realização: Aracaju-se 
Período: 28 a 30/11/2016 
Carga Horária: 24 horas 
Objetivo do Evento: Dar conhecimento e reciclar os técnicos sobre citricultura com ênfase na 
agroecologia. 
Publico: 29 técnicos 
Breve Relato: O curso contou com a participação, como instrutor, do Professor Wilson Maia da UFRA – 
Pará. Foram abordados no curso os seguintes assuntos: Aspectos básicos e norteadores da ciência 
agroecológica; Manejo ecológico em pomares cítricos; Práticas com insumos sustentáveis para nutrição e 
controle ecológico de pomares; Principais pragas e seus controles; Principais doenças e seus controles; 
Mosca Negra ,seus principais danos e principais inimigos naturais. Foram realizadas práticas sobre 
Identificação das principais pragas e doenças e identificação de inimigos naturais. Foram realizados 
Grupos de Trabalho para discussão sobre estratégias de controle à mosca negra e outras pragas e 
doenças. 
Folha de Frequência: A folha de frequência original dos participantes encontra-se arquivada na 
coordenação do convênio no escritório central da Emdagro Aracaju. 

 

 

 

 



1.1.2  CURSO SOBRE A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE VOLTADO PARA BOAS PRATICAS QUE GARANTAM A SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL DAS FAMÍLIAS 

Técnico Responsável: Izildinha Dantas 
Local de realização: Aracaju 
Período :  5,6,7/12/2016 
Carga Horária: 24 horas 
Objetivo do Evento: Capacitar técnicos da Emdagro para implantar nas propriedades assistidas as 
ferramentas de boas práticas na produção de leite e seus efeitos na qualidade dos produtos, na redução 
dos custos da atividade e na sustentabilidade da produção. 
Publico: 25 Técnicos 
Breve Relato: O curso contou com o apoio da Emater-Pr que enviou um profissional para ministrar o 
seguimento de organização da produção e agregação de valor através das organizações e cooperativas, 
além de técnicos da Embrapa e Universidade Federal de Sergipe. Constou da programação do curso os 
seguintes assuntos: Boas práticas na pré-ordenha, ordenha e pós ordenha e Prevenção e Controle da 
Mastite; Programa Nacional de Controle e erradicação da Brucelose e Tuberculose – Legislação atualizada; 
Boas práticas no controle da cochonilha do carmin na palma; Manejo alimentar e formulação de dietas 
apropriadas para o semiárido; Prática no uso de aplicativo de formulação de ração pelo sistema Calculeite 
Nordeste/CNGL; Boas práticas ambientais na produção do leite; Boas práticas de manejo de solo. Foram 
realizadas práticas sobre manejo do solo e mecanização. 
Folha de Frequência: Encontra-se arquivada na coordenação do convênio na sede do escritório central da 
Emdagro. 
 

 

 

 
 

 



1.1.3 CURSO SOBRE QUALIFICAÇÃO DO CRÉDITO RURAL DO PRONAF VISANDO MELHORAR OS SISTEMAS DE PRODUÇÃO UTILIZADOS 

Técnico Responsável: Deodato Lima Filho 
Local de realização: Aracaju 
Periodo: 14,15,16/12/2016 
Carga Horária: 24 horas 
Objetivo do Evento: Reciclar os técnicos da Emdagro sobre as políticas de Credito Rural do PRONAF que encontram-se à disposição dos 
agricultores familiares. 
Publico: 23 Técnicos 
Breve Relato: O evento teve como assuntos abordados a Renegociação das dívidas, rurais; recursos hídricos de Sergipe elaboração do CAR; 
Política pública do PRONAF; Legislação para emissão de DAP; Crédito Fundiário; Elaboração de Projeto; Emissão de Laudos 
Folha de Frequência: Encontra-se arquivada na coordenação do convênio na sede do escritório central em Aracaju. 

 

   

 

 

 



 

 
 
META 

 
 
DESCRIÇÃO 

 
 
UNIDADE 

ATIVIDADES PÚBLICO RECURSOS 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDAE 
REALIZADA 

1.2 Cursos para 
agricultores 

Curso 13 09 260 182 27.612,00 12.972,00 

 

1.2.1   CURSO SOBRE DIVERSIFICAÇÃO DA FRUTICULTURA COM BASE NA TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA 

Técnico Responsável: Ricardo Romero dos S. Viana 
Local de realização: Povoado Mangabeira – Município de Umbauba-SE 
Período: 22 e 25/11/2016 
Objetivo do Evento: Capacitar agricultores familiares em conteúdos técnicos para a prática da 
diversificação, com ênfase em um cultivo mais agroecológico. Apresentar para os agricultores 
principalmente os citricultores outras  culturas que se adaptam à região como o  cacau, abacaxi e açaí. 
Publico: 20 agricultores 
Breve Relato: O evento contou com a participação de 20 agricultores produtores de citros que 
demonstraram interesse em diversificar a exploração da cultura da laranja intercalando com outras 
frutíferas que mais se adaptem à região, a exemplo do cacau e do açaí, por já existir alguns pequenos 
plantios na região com bom aspecto vegetativo, inclusive já apresentando colheitas. Foi realizada uma 
parte teórica, onde foi abordada a importância da diversificação na agricultura familiar; Importância do 
associativismo para a Agricultura Familiar; Principais culturas para diversificação: uso de leguminosas, uso 
do biofertilizante, utilização de produtos alternativos para o controle de pragas e doenças, etc; Práticas 
agroecológicas na diversificação: uso de leguminosas, usos do biofertilizante, utilização de produtos 
alternativos para o controle de pragas e doenças.   Foram realizadas  visitas a pomares na comunidade e 
na vizinhança, identificando exemplos de sucesso.  
Folha de Frequência:  Encontra-se arquivada na coordenação do convênio no escritório Central da 
Emdagro. 

 



1.2.2  CURSO SOBRE AGREGAÇÃO DE RENDA -  PROCESSAMENTO DE FRUTAS 

Técnico Responsável: Maria Nely Fernandes 
Local de realização: Colônia Sucupira - Arauá-SE 
Periodo: 27/10 e 10/11/2016 
Carga Horária: 16 horas 
Objetivo do Evento: Capacitar agricultoras para o aproveitamento das frutas produzidas na regiãoe políticas públicas de comercialização com 
vistas à agregação de valor aos produtos e geração de renda para as familiar. 
Publico: 20 agricultoras 
Breve Relato: O curso foi voltado para um grupo de agricultoras residentes no povoado Sucupira, Progresso, e Sapé além de 02 agricultores 
que demonstraram interesse em participar. Durante o evento foram discutidos o papel das organizações, valor nutricional das frutas utilizadas 
para o processamento, colheita, transporte e seleção e comercialização. A parte pratica foi voltada para o aproveitamento das frutas onde os 
participantes dedicaram-se na fabricação de licores. Foram apresentados tipos de canais de comercialização: PAA, PNAE, Comercialização em 
feiras livre e organização e qualificação da produção 
Folha de Frequência: A folha com a frequência dos participantes encontra-se arquivada na coordenação do convênio no escritório central da 
Emdagro. 

 

 
  

 

 



1.2.3 – CURSO SOBRE ORGANIZAÇÃO E ASSOCIATIVISMO PARA JOVENS RURAIS 
Técnico Responsável: Josenildes Oliveira de Menezes 
Local de realização: Japaratuba-SE 
Período: 09 e 23/11/2016 
Carga Horária: 16 horas 
Objetivo do Evento: O evento teve como objetivo capacitar os jovens agricultores em organização e associativismo. 
Promoção : Emdagro 
Publico: 25 participantes 
Breve Relato: Dentre os aspectos compartilhados tivemos a construção coletiva dos conceitos operacionais de organização, associativismo; 
autonomia como elemento fundamental; breve diagnóstico de cada organização presente; formação continuada que possibilita desempenho 
mais estruturado das organizações; a gestão do conhecimento; a comunicação e a necessidade do apoio institucional para fortalecimento das 
organizações. Ainda fez parte dos conteúdos trabalhados o partilhamento de informações sobre o plano estadual da juventude e sucessão, os 
trabalhos desenvolvidos tanto no município como no estado pela coordenadoria destacando as oportunidades de trabalho e renda para a 
juventude, cursos de formação continuada entre outros que até então, eram desconhecidos pela maioria dos presentes. 
Folha de Frequência: Encontra-se arquivada na coordenação do convênio na sede do escritório central em Aracaju. 

 

   

 

 



1.2.4 – CURSO SOBRE ESTRATÉGIA PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

Técnico Responsável: Maria Nely F. Carvalho 
Local de realização: Povoado Tabuleiro - Araua-se 
Período: 19 e 26/10/2016 
Carga Horária: 16 horas 
Objetivo do Evento: Capacitar agricultores familiares e suas organizações a acessarem as políticas públicas de comercialização com vistas à 
agregação de valor aos produtos e geração de renda para as famílias. 
Publico : 20 agricultores familiares 
Breve Relato: Foram socializados e debatidos com os participantes os seguintes temas:  Programa de Comercialização da Emdagro; Tipos de 
canais de comercialização;  PAA - Programa de Aquisição de Alimentos; Modalidades do PAA (Compra com Doação Simultânea, Compra Direta 
da Agricultura Familiar e Apoio a Formação de Estoques). PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar;  Comercialização em feiras livres 
(experiências de agricultores do município); Organização e qualificação da produção 
Folha de Frequência:  Encontra-se arquivada na coordenação do convênio na Sede Central da Emdagro em Aracaju. 
 

   
 

 

 

 

 



1.2.5 - CURSO SOBRE DIVERSIFICAÇÃO DA FRUTICULTURA COM BASE NA TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA 

Técnico Responsável: Jackson Ribeiro de Carvalho 
Local de realização: Pov. Areia Branca, Santa Luzia- SE 
Periodo: 6 e 7/12/2016 
Carga Horária:16 horas 
Objetivo do Evento: Capacitar agricultores familiares em conteúdos técnicos para a prática da diversificação, com ênfase em um cultivo mais 
agroecológico. Apresentar para os agricultores principalmente os citricultores outras  culturas que se adaptam à região como o  cacau, abacaxi 
e açaí. 
Público: 20 agricultores familiares 
Breve Relato: O evento contou com a participação de 20 agricultores produtores de citros que demonstraram interesse em diversificar a 
exploração da cultura da laranja intercalando com outras frutíferas que mais se adaptem à região, a exemplo do cacau e do açaí, por já existir 
alguns pequenos plantios na região com bom aspecto vegetativo, inclusive já apresentando colheitas. Foi realizada uma parte teórica, onde foi 
abordada a importância da diversificação na agricultura familiar; Importância do associativismo para a Agricultura Familiar; Principais culturas 
para diversificação: uso de leguminosas, uso do biofertilizante, utilização de produtos alternativos para o controle de pragas e doenças, etc; 
Práticas agroecológicas na diversificação: uso de leguminosas, usos do biofertilizante, utilização de produtos alternativos para o controle de 
pragas e doenças.   For realizada  visitas a pomares na comunidade e na vizinhança, identificando exemplos de sucesso.  
Folha de Frequência:  Encontra-se arquivada na coordenação do convênio no escritório Central da Emdagro. 

 

   
 



1.2.6   CURSO SOBRE BOAS PRÁTICAS DE MANEJO PARA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 

Técnico Responsável: Izildinha de C. Dantas 
Local de realização: Poço Redondo 
Período: 8 e 9/11/2016 
Carga Horária: 16 horas 
Objetivo do Evento: Despertar a consciência do uso das ferramentas de boas práticas na produção de leite e seus efeitos na qualidade do 
produto, na redução dos custos da atividade e na sustentabilidade da produção. 
Objetivo Específico: Capacitar os agricultores em boas práticas de produção de leite para garantir a qualidade do produto, a redução das 
doenças nos animais e  a proteção ambiental. 
Publico: 21 agricultores 
Breve Relato :Os participantes tiveram a oportunidade de ouvir exposição sobre Boas práticas na ordenha; Boas práticas no controle de 
doenças dos animais (brucelose, tuberculose, mastite e endo e extoparasitas); Boas práticas no manejo da palma forrageira e controle das 
pragas (controle da cochonilha de escama e prevenção da cochonilha do carmin da palma); Boas práticas ambientais: manejo e conservação do 
solo. Foram realizadas práticas de campo sobre ordenha higiênica, controle de doenças (exame de mastite, vermifugação e controle de 
ectoparasitas, prevenção e controle da cochonilha de escama e prevenção da Cochonilha do carmin, conservação do solo.  
Folha de Frequência; Encontra-se arquivada na coordenação do convênio na sede do escritório central da Emdagro em Aracaju 

 

    

 

 

 



1.2.7  CURSO SOBRE BOAS PRÁTICAS DE MANEJO PARA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 

Técnico Responsável: Izildinha de C. Dantas e Marcos Franco 
Local de realização: Clube de Mães – Município de Itabi 
Periodo:16 e 17/11/2016 
Carga Horária: 16 horas 
Objetivo do Evento: Despertar a consciência do uso das ferramentas de boas práticas na produção de leite e seus efeitos na qualidade do 
produto, na redução dos custos da atividade e na sustentabilidade da produção. 
Objetivo Específico: Capacitar os agricultores em boas práticas de produção de leite para garantir a qualidade do produto, a redução das 
doenças nos animais e a proteção ambiental. 
Publico: 21 agricultores 
Breve Relato :Os participantes tiveram a oportunidade de ouvir exposição sobre Boas práticas na ordenha; Boas práticas no controle de 
doenças dos animais (brucelose, tuberculose, mastite e endo e extoparasitas); Boas práticas no manejo da palma forrageira e controle das 
pragas (controle da cochonilha de escama e prevenção da cochonilha do carmin da palma); Boas práticas ambientais: manejo e conservação do 
solo. Foram realizadas práticas de campo sobre ordenha higiênica, controle de doenças (exame de mastite, vermifugação e controle de 
ectoparasitas, prevenção e controle da cochonilha de escama e prevenção da Cochonilha do carmin, conservação do solo.  
Folha de Frequência; Encontra-se arquivada na coordenação do convênio na sede do escritório central da Emdagro em Aracaju. 

 

   

 



1.2.8  CURSO SOBRE AGREGAÇÃO DE RENDA -  PROCESSAMENTO DE FRUTAS 
 
Técnico Responsável: Eliana Alves 
Local de realização: Gracho Cardoso (Aquidabã) 
Periodo: 16 e 17/11/2016 
Carga Horária: 16 horas 
Objetivo do Evento: Capacitar grupo de agricultoras para produção de doces caseiros aproveitando o excedente de produção da fruta de 
abacaxi. 
Promoção: Emdagro 
Publico: 14 agricultoras 
Breve Relato: Além da transformação do abacaxi em derivados como compotas, doces, biscoitos, trufas, sucos, cocadas de forno e delícias de 
abacaxi, foram efetuadas várias reflexões sobre a matéria prima no caso do abacaxi em termos principalmente da disponibilidade desse 
produto para seu processamento pelo grupo produtivo. Ainda fez parte do conteúdo a questão da juventude rural e sucessão aproveitando a 
participação significativa de jovens partilhada pela técnica do Sindicato Rural de Aquidabã onde foram destaques as formas de acesso às 
políticas públicas dirigidas aos jovens principalmente aquelas orientadas para a produção de alimentos como no caso de crédito rural, as 
possibilidades de projetos produtivos orientados para juventude através de editais.  
A forma como está sendo estruturada a organização e funcionamento do grupo produtivo de mulheres também foi um dos pontos de reflexões 
do curso quando vieram á tona diversos questionamentos sobre a continuidade da atividade diante das dificuldades que vêm sendo 
enfrentadas.  
Folha de frequência: Encontra-se arquivada na coordenação do convênio no Escritório Central da Emdagro. 
 

   



1.2.9  CURSO SOBRE BOAS PRÁTICAS DE MANEJO PARA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 

Técnico Responsável: Izildinha Dantas 
Local de realização: Nossa Senhora da Glória – SE 
Período: 22 e 23/11/2016 
Carga Horária: 16 horas 
Objetivo do Evento: Despertar a consciência do uso das ferramentas de boas práticas na produção de leite e seus efeitos na qualidade do 
produto, na redução dos custos da atividade e na sustentabilidade da produção. 
Publico: 20 agricultores  
Breve Relato: Os participantes tiveram a oportunidade de ouvir exposição sobre Boas práticas na ordenha; Boas práticas no controle de 
doenças dos animais (brucelose, tuberculose, mastite e endo e extoparasitas); Boas práticas no manejo da palma forrageira e controle das 
pragas (controle da cochonilha de escama e prevenção da cochonilha do carmin da palma); Boas práticas ambientais: manejo e conservação do 
solo. Foram realizadas práticas de campo sobre ordenha higiênica, controle de doenças (exame de mastite, vermifugação e controle de 
ectoparasitas, prevenção e controle da cochonilha de escama e prevenção da Cochonilha do carmin, conservação do solo.  
Folha de Frequência: Encontra-se arquivada na coordenação do convênio na sede do escritório central em Aracaju. 

 

   

 
 



 
 
META 

 
 
DESCRIÇÃO 

 
 
UNIDADE 

ATIVIDADES PÚBLICO RECURSOS 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDAE 
REALIZADA 

1.3 Oficina sobre 
Políticas 
Públicas 

Oficina 8 3 240 88 18.416,00 3.240,00 

 

1.3.1 OFICINA SOBRE CULTVOS AGROECOLÓGICOS PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS. 

Técnico Responsável: Jailza Siqueira Rodrigues 
Local de realização: Colônia Treze- Município de Lagarto 
Período: 08/11/2016 
Carga Horária: 8 horas 
Objetivo do Evento: Promover a utilização de boas práticas de manejo de base orgânica e ecológica como 
ferramenta para aplicação em áreas de produção orgânica e ecológica como ferramenta para aplicação em áreas 
de produção orgânica, visando o desenvolvimento de cultivos ecoeficientes para a geração de produtos com alta 
qualidade biológica. 
Publico: 32 agricultores familiares 
Breve Relato: Os agricultores receberam informações sobre Boas práticas na Produção de Alimentos Saudáveis, 
Boas Práticas no Manejo de Base Orgânica da Propriedade e na Conservação de solo e Água; Boas práticas na 
fertilidade do solo e Fertilização dos Cultivos; Boas práticas no manejo de Insetos –pragas e doenças; Boas práticas 
no manejo de hortaliças. Tiveram práticas de produção de insumos ecoeficientes. 
Folha de Frequência. A folha de frequência dos participantes encontra-se arquivada na coordenação do convênio 
no Escritório Central da Emdagro. 

 
 



1.3.2  OFICINA SOBRE CULTVOS AGROECOLÓGICOS PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS. 

Técnico Responsável: Jailza Siqueira Rodrigues 
Local de realização: Japaratuba 
Periodo: 29/11/2016 
Carga Horária: 8 horas 
Objetivo do Evento: Promover a utilização de boas práticas de manejo de base orgânica e ecológica como ferramenta para aplicação em áreas 
de produção orgânica, visando o desenvolvimento de cultivos ecoeficientes para a geração de produtos com alta qualidade biológica. 
Promoção: Emdagro 
Publico: 30 agricultores 
Breve Relato: Os agricultores receberam informações sobre Boas práticas na Produção de Alimentos Saudáveis, Boas Práticas no Manejo de 
Base Orgânica da Propriedade e na Conservação de solo e Água; Boas práticas na fertilidade do solo e Fertilização dos Cultivos; Boas práticas no 
manejo de Insetos –pragas e doenças; Boas práticas no manejo de hortaliças. Tiveram práticas de produção de insumos ecoeficientes. 
Folha de Frequência: Encontra-se arquivada na coordenação do convênio no Escritorio Central da Emdagro em Aracaju. 

 

   

 

 
 



1.3.3 OFICINA SOBRE CULTVOS AGROECOLÓGICOS PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS. 

 

Técnico Responsável: Jailza Siqueira Rodrigues 
Local de realização: Nossa Senhora da Gloria 
Período: 24/11/2016 
Carga Horária: 8 horas 
Objetivo do Evento: Promover a utilização de boas práticas de 
manejo de base orgânica e ecológica como ferramenta para aplicação 
em áreas de produção orgânica, visando o desenvolvimento de 
cultivos ecoeficientes para a geração de produtos com alta qualidade 
biológica. 
Público: 26 agricultores familiares 
Breve Relato:  Os agricultores receberam informações sobre Boas 
práticas na Produção de Alimentos Saudáveis, Boas Práticas no 
Manejo de Base Orgânica da Propriedade e na Conservação de solo e 
Água; Boas práticas na fertilidade do solo e Fertilização dos Cultivos; 
Boas práticas no manejo de Insetos –pragas e doenças; Boas práticas 
no manejo de hortaliças. Tiveram práticas de produção de insumos 
ecoeficientes. 
Folha de Frequência: Encontra-se arquivada na coordenação do 
convênio na Sede Central da Emdagro. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
META 

 
 
DESCRIÇÃO 

 
 
UNIDADE 

ATIVIDADES PÚBLICO RECURSOS 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDAE 
REALIZADA 

1.4 Oficina de 
Metodologia 
Participativa de 
ATER 

Oficina 2 1 50 26 28.344,00 4.817,00 

 

1.4.1  OFICINA DE METODOLOGIA PARTICIPATIVA DE ATER 

Técnico Responsável: Abeaci dos Santos 
Local de Realização: Aracaju-Se 
Período: 19 e 20/12/2016 
Carga Horária: 16 horas 
Objetivo do Evento: Qualificar os serviços de Assistência Técnica e extensão Rural desenvolvidos pelas (os) 
técnicas (os) da Emdagro, utilizando o planejamento participativo e a metodologia participativa de ATER em 
sintonia com os interesses dos (as) agricultores (as) familiares. 
Promoção: Emdagro 
Publico: 26 técnicas da área social da Emdagro 
Breve Relato: A oficina foi ministrada pelos assessores da Emdagro onde se teve a oportunidade de resgate e 
análises das experiências de planejamento participativo junto às comunidades assessoradas pelos 
extensionistas;  Foram conteúdos também a oficina: Historiando o enfoque participativo do planejamento em 
Sergipe; A concepção pedagógica na construção do planejamento participativo;  Métodos do Serviço de ATER 
na perspectiva do planejamento participativo, frente aos desafios atuais atribuídos à Extensão Rural. 
 Os conteúdos foram norteados pelos trabalhos em grupos, relatos de experiências, reflexões e místicas 
dinamizando assim a forma de compartilhamento das temáticas orientadas para o planejamento e metodologia 
participativa de Ater. 
Folha de Frequência: Encontra-se arquivada na coordenação do convênio na Sede Central em Aracaju.  



 

 
 
META 

 
 
DESCRIÇÃO 

 
 
UNIDADE 

ATIVIDADES PÚBLICO RECURSOS 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDAE 
REALIZADA 

1.5 Seminário sobre 
Comercialização 

Seminário 4 4 200 222 14.160,00 9.600,00 

 

1.5.1 SEMINÁRIO SOBRE POLÍTICA DE COMERCIALIZAÇÃO 

Técnico Responsável: Wagner Aragão Brito 
Local de realização: Lagarto-SE 
Periodo: 03/11/2016 
Participantes: 56 agricultores familiares 
Objetivo do Evento: O Seminário teve como objetivo informar e discutir as politicas de comercialização emanadas 
do MDA em apoio a comercialização dos produtos da agricultura familiar e também estimular a produção e oferta 
de alimentos através dos canais de comercialização com visas a esclarecer dúvidas e construir estratégias para 
aperfeiçoar a gestão e facilitar o acesso dos agricultores a esse programa. 
Breve Relato: Os participantes assistiram as apresentações e debateram assuntos como: Programa de 
Comercialização; Critérios para acesso à DAP Jurídica; Inspeção de Produtos de Origem Animal; Análise da 
CCOFAMA sobre o acesso dos agricultores familiares aos Mercados. Ao final foi construída uma agenda de trabalho 
com a participação de todos os presentes. 
Folha de Frequência: Encontra-se arquivada na coordenação do convênio na sede Central da Emdagro em Aracaju 

 
 

 
 



1.5.2  SEMINÁRIO SOBRE POLÍTICA DE COMERCIALIZAÇÃO 

Técnico Responsável: Wagner de Aragão Brito 
Local de realização: Boquim-SE 
Período: 23/11/2016 
Carga Horária: 08 horas 
Participantes: 57 agricultores familiares 
Objetivo do Evento: O Seminário teve como objetivo informar e discutir as politicas de comercialização emanadas do MDA em apoio a 
comercialização dos produtos da agricultura familiar e estimular a produção e oferta de alimentos através dos canais de comercialização com 
visas a esclarecer dúvidas e construir estratégias para aperfeiçoar a gestão e facilitar o acesso dos agricultores a esse programa. 
Breve Relato: Os participantes assistiram as apresentações e debateram assuntos como: Programa de Comercialização; Critérios para acesso à 
DAP Jurídica; Inspeção de Produtos de Origem Animal; Análise da CCOFAMA sobre o acesso dos agricultores familiares aos Mercados. Ao final 
foi construída uma agenda de trabalho com a participação de todos os presentes. 
Folha de Frequência: Encontra-se arquivada na coordenação do convênio na sede Central da Emdagro em Aracaju 
 

   
 

 

 

 



1.5.3  SEMINÁRIO SOBRE POLÍTICA DE COMERCIALIZAÇÃO 

Técnico Responsável: Wagner de Aragão Brito 
Local de realização: Nossa Senhora da Gloria-se 
Período: 27/10/2016 
Carga Horária: 08 horas 
Participantes: 57 agricultores familiares 
Objetivo do Evento: O Seminário teve como objetivo informar e discutir as politicas de comercialização emanadas do MDA em apoio a 
comercialização dos produtos da agricultura familiar e também estimular a produção e oferta de alimentos através dos canais de 
comercialização com visas a esclarecer dúvidas e construir estratégias para aperfeiçoar a gestão e facilitar o acesso dos agricultores a esse 
programa. 
Breve Relato: Os participantes assistiram as apresentações e debateram assuntos como: Programa de Comercialização; Critérios para acesso à 
DAP Jurídica; Inspeção de Produtos de Origem Animal; Análise da CCOFAMA sobre o acesso dos agricultores familiares aos Mercados. Ao final 
foi construída uma agenda de trabalho com a participação de todos os presentes. 
Folha de Frequência: Encontra-se arquivada na coordenação do convênio na sede Central da Emadgro em Aracaju 

 

   

 

 

 
 



1.5.4  SEMINÁRIO SOBRE POLÍTICA DE COMERCIALIZAÇÃO 

Técnico Responsável: Wagner de Aragão Brito 
Local de realização: Neópoles-SE 
Periodo: 9/11/2016 
Carga Horária: 08 horas 
Participantes: 52 agricultores familiares 
Objetivo do Evento: O Seminário teve como objetivo informar e discutir as politicas de comercialização emanadas do MDA em apoio a 
comercialização dos produtos da agricultura familiar e  também objetivo estimular a produção e oferta de alimentos através dos canais de 
comercialização com visas a esclarecer dúvidas e construir estratégias para aperfeiçoar a gestão e facilitar o acesso dos agricultores a esse 
programa. 
Breve Relato: Os participantes assistiram as apresentações e debateram assuntos como: Programa de Comercialização; Critérios para acesso à 
DAP Jurídica; Inspeção de Produtos de Origem Animal; Análise da CCOFAMA sobre o acesso dos agricultores familiares aos Mercados. Ao final 
foi construída uma agenda de trabalho com a participação de todos os presentes. 
Folha de Frequência: Encontra-se arquivada na coordenação do convênio na sede Central da Emdagro em Aracaju 

 

   

 

 



 

 
 
META 

 
 
DESCRIÇÃO 

 
 
UNIDADE 

ATIVIDADES PÚBLICO RECURSOS 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDAE 
REALIZADA 

1.6 Encontros 
Regionais de 
Planejamento 
de ATER 

Encontro 4 4 200 177 18.012,00 4.900,00 

 
1.6.1 – ENCONTRO REGIONAL DE PLANEJAMENTO DE ATER 

Técnico Responsável: Adilson Cavalcante 
Local de Realização: Boquim-se 
Período: 20/12/2016 
Carga Horária: 8 horas 
Participantes: 46 técnicos 
Objetivo: O encontro teve como objetivo discutir estratégias para o planejamento das atividades de Ater 
para o ano de 2017 com participação dos extensionistas dos escritórios locais da Emdagro da regional de 
Boquim. 
Promoção: Emdagro 
Publico: Técnicos da Emdagro 
Breve Relato: O encontro reuniu todos os técnicos da Regional de  e assessores estaduais. Na oportunidade a 
Assessoria de Planejamento apresentou uma avaliação do desempenho da Unidade Regional em 2016  e 
apresentou os  Programas, ações e metas de trabalho para 2017 . Foi discutida a  Situação da Chamada 
Pública na Região a Citricultura e demais Programas. A Diretoria de ATER apresentou as Diretrizes de 
Planejamento para 2017 . 
Folha de frequência: Encontra-se arquivada na coordenação do convênio na Sede Central da Emdagro em 
Aracaju. 
 

 

 



1.6.2 – ENCONTRO REGIONAL DE PLANEJAMENTO DE ATER 

Tecnico Responsavel: Adilson Cavalcante 
Local de Realização: Japaratuba-SE 
Periodo: 5 /12/2016 
Carga Horária: 08 horas 
Participantes: 32 técnicos 
Objetivo: O encontro teve como objetivo discutir estrategias para o planejamento das atividades de Ater para o ano de 2017 com participação 
dos extensionistas dos escritórios locais da Emdagro da região Propriá 
Promoção: Emdagro 
Breve Relato:  O encontro reuniu todos os técnicos da Regional de Propriá  e assessores estaduais. Na oportunidade a Assessoria de 
Planejamento apresentou uma avaliação do desempenho da Unidade Regional em 2016  e apresentou os  Programas, ações e metas de 
trabalho para 2017. Foi realizada uma discussão sobre O Projeto Dom Távora e demais programas executados na região. A Diretoria de ATER 
apresentou as Diretrizes de Planejamento para 2017 . 
Folha de frequência: Encontra-se arquivada na coordenação do convênio na Sede Central da Emdagro em Aracaju. 
  

 
  

 

 

 



1.6.3 – ENCONTRO REGIONAL DE PLANEJAMENTO DE ATER 

Técnico Responsável: Adilson Cavalcante 

Local de Realização: Nossa Senhora da Glória-SE 

Periodo: 29/11/2016 

Carga Horária: 08 horas 

Participantes: 44 técnicos 

Objetivo: O encontro teve como objetivo discutir estratégias para o planejamento das atividades de Ater para o ano de 2017 com participação 

dos extensionistas dos escritórios locais da Emdagro da regional de N.S.da Glória 

Breve Relato: O encontro reuniu todos os técnicos da Regional de  assessores estaduais para discutir o planjemento/2017. Na oportunidade a 

Assessoria de Planejamento apresentou uma avaliação do desempenho da Unidade Regional em 2016  e apresentou os  Programas, ações e 

metas de trabalho para 2017.Foi aberto um debate  sobre a situação da seca na região e propostas de ação a serem encaminhadas ao Governo 

do Estado e discutida a situação dos Programas Chamada Pública, Mais Palmas, Garantia Safra, Distribuição de Ração, Mecanização Agrícola, 

PRONAF. A Diretoria de ATER apresentou as Diretrizes de Planejamento para 2017 . 

Folha de frequência: Encontra-se arquivada na coordenação do convênio na Sede Central da Emdagro em Aracaju. 

   

 
 



1.6.4 – ENCONTRO REGIONAL DE PLANEJAMENTO DE ATER 

Técnico Responsável: Adilson Cavalcante 
Local de Realização: Lagarto 
Periodo: 6/12/2016 
Carga Horária: 08 horas 
Parrticipantes: 55 técnicos 
Objetivo: O encontro teve como objetivo discutir estratégias para o planejamento das 
atividades de Ater para o ano de 2017 com participação dos extensionistas dos escritórios 
locais da Emdagro da regional de Lagarto. 
Promoção: Emdagro 
Breve Relato: O encontro reuniu todos os técnicos da Regional de  e assessores estaduais. Na 
oportunidade a Assessoria de Planejamento apresentou uma avaliação do desempenho da 
Unidade Regional em 2016  e apresentou os  Programas, ações e metas de trabalho para 
2017. Foi feita uma discussão sobre a situação da seca na região e propostas de ação a serem 
encaminhadas ao Governo do Estado e a situação dos Programas Chamada Pública, Garantia 
Safra, Mecanização Agrícola  e demais Programas. A Diretoria de ATER apresentou as 
Diretrizes de Planejamento para 2017 . 
Folha de frequência: Encontra-se arquivada na coordenação do convênio na Sede Central da 
Emdagro em Aracaju. 
 

 

 
 

 

 

 



 
 
META 

 
 
DESCRIÇÃO 

 
 
UNIDADE 

ATIVIDADES PÚBLICO RECURSOS 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDAE 
REALIZADA 

1.7 Encontro 
Estadual de 
Experiências 
exitosas de 
ATER 

Encontro 1 1 100 105 6.750,00 3.250,00 

Tecnico Responsável: Abeaci dos Santos 
Local de Realização: Aracaju-SE 
Periodo: 13/12/2016                          Carga Horária: 08 horas 
Objetivo: Dar visibilidade aos saberes e fazeres de homens e mulheres do campo, refletindo sobre o processo de provocação da aprendizagem 
na perspectiva do fortalecimento de suas experiências  e na formação de base sustentável de desenvolvimento no campo. 
Publico: 105 participantes 
Breve Relato: Foram apresentadas 39 experiências da agricultura familiar (relação em CD) desenvolvidas com assistência da Emdagro e 
parceiros 
Folha de frequência: Encontra-se arquivada na coordenação do convênio na Sede Central da Emdagro em Aracaju. 

 



   

   

 
 

 

 

 

 



 
 
META 

 
 
DESCRIÇÃO 

 
 
UNIDADE 

ATIVIDADES PÚBLICO RECURSOS 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDAE 
REALIZADA 

1.8 Reuniões 
Regionais sobre 
Políticas 
Públicas  

Reuniões 8 1 240 26 17.616,00 600,00 

 

1.8.1 REUNIÃO REGIONAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS 
Tecnico Responsável: Carlos Gomes de Araújo 
Local de Realização: Aracaju-SE 
Periodo: 31.05.2017 
Carga Horária: 08 horas 
Objetivo:  
Publico: 30 participantes 
Breve Relato:  
Folha de frequência: Encontra-se arquivada na coordenação do convênio na Sede Central da Emdagro em Aracaju. 
 

 

 

 

 

 

 



META 2 – SEMINÁRIOS/ENCONTROS 

 
 
META 

 
 
DESCRIÇÃO 

 
 
UNIDADE 

ATIVIDADES PÚBLICO RECURSOS 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDAE 
REALIZADA 

2.1 Seminário 
Estadual de 
Experiências 
Exitosas 
implementadas 
com as Políticas 
Públicas de 
ATER  

Seminário 1 - 160 - 55.932,00  

Não executada, aguardando análise da proposta de ajuste do plano de trabalho, e autorização da SEAD. Substituiu a Conferência Estadual de 
ATER 
 

 
 
META 

 
 
DESCRIÇÃO 

 
 
UNIDADE 

ATIVIDADES PÚBLICO RECURSOS 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDAE 
REALIZADA 

2.1 Encontro 
Estadual de 
Agricultores  
Orgânicos 

Encontro 1 - 500 - 10.361,00 - 

Não executada, aguardando análise da proposta de ajuste do plano de trabalho, e autorização da SEAD. Substituiu as Conferências Territoriais 
de ATER 



META 3 : INTERCÃMBIO PARA TÉCNICOS 

 
 
META 

 
 
DESCRIÇÃO 

 
 
UNIDADE 

ATIVIDADES PÚBLICO RECURSOS 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDAE 
REALIZADA 

3.1 Intercâmbio  
com 
Agricultores e 
Técnicos 

Intercâmbio 2 - 24 - 23.640,00 - 

Não executada, aguardando análise da proposta de ajuste do plano de trabalho, e autorização da SEAD. Inicialmente eram 3 Intercâmbios, 
sendo alterado para 2) 

 
 
META 

 
 
DESCRIÇÃO 

 
 
UNIDADE 

ATIVIDADES PÚBLICO RECURSOS 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDAE 
REALIZADA 

3.2 Intercâmbio  
com Técnicos* 

Intercâmbio 2 1 16 07 44.260,00 26.900,00 

* Aguardando autorização do ajuste de Plano de Trabalho para realização dos 2 intercâmbios que faltam realizar.  Inicialmente eram 3 

intercâmbios. 

Evento: Intercâmbio Técnico 
Técnico Responsável: Godofredo Vieira de Albuquerque 
Local de realização: Rio Branco - Acre 
Período:  14 a 19 de agosto de 2016 
Objetivo do evento: Visitar agricultores familiares que desenvolvem atividades sustentáveis na produção de piscicultura, suinocultura e 
avicultura, em parceria com agroindústrias parceiras do Programa de Parceria Público Privada e Comunitária – PPC, em desenvolvimento pelo 
Governo do Estado do Acre. 



Técnicos Participantes:  Jefferson Feitoza de Carvalho, Gismário Ferreira Nobre, Salete Dezen Vieira, Adilson Cavalcante, Godofredo Vieira de 
Albuquerque, Izildinha Aparaecida Carvalho Dantas, Carlos Alberto Souza Torres. 
Breve Relato: No primeiro dia o grupo visitou o Parque Ambiental Chico Mendes, onde é mantida e protegida vegetação da floresta original da 
Amazônia. 
No segundo dia o grupo visitou o Complexo de piscicultura do Acre, que representa um dos resultados do Programa de Parceria Público, 
Privada e Comunitária – PPC, que tem como objetivo integrar a participação pública, através do Governo do Estado, de grande empresários e 
os agricultores familiares por meio de suas organizações cooperativas; o aumento da oferta de proteína animal; inclusão social e econômica 
dos agricultores familiares; estímulo ao empresariado local e, ainda, atração de recursos externos para investimento da região.  Ainda no dia 
16, os técnicos visitaram a propriedade do agricultor familiar Sr. Francisco Benício, situada no Povoado Quixaba, que desenvolve de forma 
sustentável e sem emprego de agrotóxicos, atividades de piscicultura, avicultura caipira e ovinocultura em uma área total de 8 hectares.  
No dia 17 o grupo visitou as agroindústrias Dom Porquito e Acreaves, frutos da experiência de parceria público, privada e comunitária – PPC, 
em que os agricultores familiares participam da sociedade, através da cooperativa da qual fazem parte, a qual detém 10% das ações da 
referida indústria. 
No dia 18 os técnicos visitaram a Cooperativa de Leite COOPEL e Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre). 
Ainda no dia 18, o grupo teve uma audiência com o Governador Tião Viana, que destacou empreendimentos trazidos para o Acre que geram 
emprego e renda. (Relatório completo no CD em anexo) 
 

 
  

Visita à Propriedade do Sr. Francisco 
Benício 

Visita à Agroindústria Porquito Visita à Cooperativa de Leite - COOPEL 

 

 



 

 
 
META 

 
 
DESCRIÇÃO 

 
 
UNIDADE 

ATIVIDADES PÚBLICO RECURSOS 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

NO PERÍODO ATÉ O 
PERÍODO 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 

QUANTIDAE 
REALIZADA 

4.1 Serviços 
Gráficos  

Cartilhas/ 
Banner/ 
Folders 

5.969 
 

2.000 5.000 2.000 22.972,16 3.000,00 

Obs: Essa meta foi atualizada e a reformulação está no Plano de Trabalho que foi encaminhado a SEA para análise e aprovação. 

Inicialmente eram 20.292, passando a ser 5.000 cartilhas. 

 


