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Debates teóricos e Inserções Práticas em Agroecologia no âmbito do NEA
(Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica) – UFPE/CAA
Centro Acadêmico do Agreste - CAA
Coordenador(a): Cynthia Xavier de Carvalho - Docente
Email: cynthia_xavier@hotmail.com
Objetivos
Geral: Contribuir para o cumprimento do preceito da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão, através de ações visando o fortalecimento do NÚCLEO DE ESTUDOS
EM AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA - NEA UFPE/CAA.
Específico: 1 - Ensino: fortalecimento do NEA-UFPE/CAA, através da atuação dos
bolsistas nas suas instalações, bem como realização de atividades didático-pedagógicas
(encontros periódicos de estudo), especialmente com foco na Agroecologia, Agricultura
Familiar e Mercados Institucionais. Aqui estão previstos encontros quinzenais, aberta a
comunidade acadêmica e interessados em geral. 2 - Extensão: atividades em campo,
através de ações de extensão tecnológica a serem realizadas no âmbito de projeto
aprovado junto ao CNPq (informados no tópico 1.6 e 1.6.8 da presente submissão) e que
estará em interface com a presente proposta, conduzindo à troca de saberes, levando o
NEA à sociedade e trazendo elementos do campo para a Universidade; 3 - Pesquisa:
aproveitando o contexto empírico da extensão e com base em dados secundários,
investigar a inserção dos agricultores nos mercados institucionais, com foco no PNAE
(Programa Nacional de Alimentação Escolar), dando continuidade às pesquisas já em
andamento, complementando os debates nos encontros do grupo de estudo, mas com
intuito de retorno das informações aos sujeitos do campo, de forma que possa subsidiar
suas decisões de produção.

Resumo
Objetivos: (1 - Ensino) fortalecimento do NEA-UFPE/CAA, através da atuação dos
bolsistas nas suas instalações, bem como realização de atividades didático-pedagógicas
(encontros periódicos de estudo), especialmente com foco na Agroecologia, Agricultura
Familiar e Mercados Institucionais. Aqui estão previstos encontros quinzenais
contemplando comunidade acadêmica, comunidade em geral; (2 - Extensão)
Acompanhamento das atividades em campo realizadas no âmbito de projeto aprovado
junto ao CNPq. Estão previstas inserções dos bolsistas em pelo menos três ações (ver
processo de interação destas atividades no campo OBSERVAÇÃO); (3 - Pesquisa)
Aproveitando o contexto empírico da extensão e com base em dados secundários,
investigar a inserção dos agricultores nos mercados institucionais, com foco no PNAE
(Programa Nacional de Alimentação Escolar). Contribui-se para a indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão, mas objetivando retorno aos agricultores e suas
representações. As atividades se beneficiarão das experiências em projetos (finalizados
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MCTI/MAPA/MDA/MEC/MPA/CNPq Nº 81/2013). O Núcleo de Estudos em Agroecologia e
Produção Orgânica (NEA - UFPE/CAA) agrega diversos atores (pesquisadores, técnicos,
educadores, movimentos sociais) e projetos de pesquisa e extensão voltados às
problemáticas do campo. O fortalecimento do NEA servirá para preencher uma lacuna
quanto às experiências empíricas que venham servir como parâmetro para estudos e
pesquisas na área. Busca-se a manutenção de um Centro de Referência para estudos
sobre o desenvolvimento rural numa trajetória para a sustentabilidade, de forma que se
possa agregar paulatinamente outros departamentos e respectivos pesquisadores, alunos
e técnicos, parcerias, além da comunidade em geral.

