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1. Introdução 

A Direção do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR), em cumprimento ao           

inciso XVII, do art. 53, do Estatuto da Universidade da Integração Internacional da             

Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), apresenta à comunidade desta universidade o seu          

relatório anual de atividades. 

Nesse contexto, o documento, organizado pela Direção do Instituto, relata as           

principais atividades desenvolvidas no IDR, em 2020, abrangendo as suas subunidades -            

Serviço Administrativo, Serviço Acadêmico, Colegiados e Coordenações de Cursos - e           

as unidades complementares - Fazenda Experimental Piroás (FEP) e Incubadora          

Tecnológica de Economia Solidária (INTESOL). 
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2. Serviço Administrativo  
O serviço administrativo é responsável por atender as demandas direcionadas ao           

Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR), via e-mail institucional e Sistema Eletrônico           

de Informações (SEI). Além disso, busca dar assistência e suporte aos servidores do             

IDR, nas atividades pertinentes ao setor administrativo: abertura, recebimento e          

acompanhamento de processos via SEI; providenciamento e/ou elaboração de         

documentos diversos; solicitação de serviços e de materiais; prestação de orientações e            

esclarecimento de dúvidas; planejamento, organização e acompanhamento das        

atividades do Instituto; planejamento, organização e coordenação de reuniões, bem          

como a manutenção de uma comunicação eficiente entre as subunidades e unidades            

complementares do IDR com outras unidades da Universidade e, quando necessário,           

com terceiros. 

3. Direção 

3.1. Ações efetivas de julho de 2019 a dezembro de 2020 

➢ Finalização e entrega do laboratório de Genética e Biologia Molecular          

(IDR/ICEN); 

➢ Finalização e entrega do laboratório de Geociências/Geomática (IDR/IEDS); 

➢ Finalização e entrega do laboratório de Fitopatologia (IDR); 

➢ Aquisição de um trator agrícola, no valor de R$ 127.000,00; 

➢ Aquisição de um microtrator agrícola, um guincho hidráulico e máquina          

adubadora/plantadeira, no valor de R$ 38.851,02; 

➢ Aquisição de equipamentos para vários laboratórios junto ao Projeto de Pesquisa           

e Desenvolvimento “Tecnologia Social para Produção Sustentável de Alimentos         

- Quintais Produtivos com Gestão Familiar: Produzindo, Consumindo e         

Progredindo”, no valor de R$ 213.822, 39 (dotação liberada em 28/12/2020); 

➢ Aquisição de diversos equipamentos: drones, balanças, medidor de PH, arado,          

grade, entre outros; 

➢ Aprovação, em todas instâncias internas da UNILAB, do Programa de          

Pós-graduação em Agronomia (aguardando abertura de APCNs pela CAPES em          

2021); 

➢ Criação do PPP do Curso de Engenharia de Alimentos; projeto pronto, corrigido            

pela CPAC e PROGRAD (reuniões para implementação do curso com início em            

janeiro de 2021 junto à reitoria e à PROGRAD); 
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➢ Contratação de uma nova servidora efetiva para o instituto; 

➢ Mudança da sede do curso de Liberdade para Auroras; 

➢ Aquisição de salas (201 a 204) para o IDR no Campus das Auroras, bloco B               

(ainda há processos pendentes para salas 205 e 214 no bloco B). 

3.2. Principais ações para 2021 

➢ Institucionalização da INTESOL (na pauta do CONSUNI, votação em janeiro de           

2021); 

➢ Ato normativo de regularização da Fazenda Experimental Piroás enquanto         

unidade complementar (solicitado pela Reitoria e enviado pelo IDR);  

➢ Nova versão do Regimento Interno da Fazenda Experimental Piroás; 

➢ Minuta de Resolução de compra e venda de produtos da FEP (redação já             

iniciada); 

➢ Regimento do Instituto de Desenvolvimento Rural; 

➢ Conclusão das obras dos laboratórios a serem instalados, anexos ao restaurante           

universitário - RU (aguardando parecer do setor de segurança do trabalho e            

liberação de recursos); 

➢ Construção da área de experimentação e galpão de máquinas (projeto pronto, em            

fase de adequação e aguardando liberação de recursos); 

➢ Adequação dos laboratórios da área de solo (aguardando definição de espaço           

pela PROPLAN); 

➢ Compra de equipamentos para área animal, por meio do projeto de pesquisa e             

desenvolvimento (projeto pronto, aguardando tratativas com a Reitoria); 

➢ Criação dos projetos de reforma do curral da FEP; 

➢ Criação dos projetos de reforma do galinheiro da FEP; 

➢ Criação dos projetos de construção da área de compostagem/produção de          

biofertilizantes da FEP; 

➢ Criação dos projetos de construção de uma cozinha semi-industrial na FEP. 

3.3. Criação de Novos Cursos 

3.3.1. Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Agronomia 

O Instituto de Desenvolvimento Rural - IDR, por meio da Portaria IDR nº 03, de               

10 de janeiro de 2020, nomeou a comissão responsável pela criação da Proposta e              

Regimento Interno Preliminar do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, sendo essa           

comissão formada por docentes vinculados ao Instituto. 
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Após a criação da proposta e do regimento supracitados, a Direção do IDR             

encaminhou à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPPG - o Ofício nº             

4/2020/IDR, constante no processo nº 23282.401225/2020-18, no Sistema Eletrônico de          

Informações (SEI), manifestando interesse na criação do Programa de Pós-Graduação          

em Agronomia. 

A demanda foi aprovada em todas as instâncias competentes da UNILAB.           

Assim, por ora, o Instituto aguarda apenas a abertura da Apresentação de Propostas de              

Cursos Novos (APCNs) pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível           

Superior (CAPES), para o ano de 2021, a fim de dar continuidade ao fluxo processual. 

3.3.2. Curso de Engenharia de Alimentos 

Por meio da Portaria IDR nº 02, de 10 de janeiro de 2020, o Instituto nomeou a                 

comissão responsável pela elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP - do Curso             

de Graduação em Engenharia de Alimentos. 

Os encaminhamentos para a criação do novo curso estão tramitando mediante o            

processo nº 23282.401219/2020-61, no SEI. Atualmente, o projeto do curso está pronto            

e corrigido pela Coordenação de Projetos e Acompanhamento Curricular (CPAC) e           

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). Ainda, em janeiro de 2021, iniciou-se um           

ciclo de reuniões junto à Reitoria e à PROGRAD, para a implementação do curso. 

3.3.3. Especialização em Sistemas Agrícolas Sustentáveis do Semiárido 

Na 27ª Sessão Extraordinária do Conselho do IDR, realizada em 09 de dezembro             

de 2020, foram aprovados o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e o Regimento Interno              

da Especialização em Sistemas Agrícolas Sustentáveis do Semiárido, medida necessária          

para o cadastramento do projeto de especialização junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e             

Pós-Graduação (PROPPG) da UNILAB.  

Seguindo o processo de aprovação do referido curso, em 13 de janeiro de 2021,              

a Direção do Instituto encaminhou o Ofício nº 3/2021/IDR-UNILAB à Reitoria da            

UNILAB, solicitando a aprovação da Residência Agrária - Especialização em Sistemas           

Agrícolas Sustentáveis do Semiárido.  

Esse curso faz parte do Projeto de Residência Agrária "Inserção Profissional de            

Jovens Agrônomo(a)s na Agropecuária do Semiárido Brasileiro", aprovado no Edital de           

Chamamento Público nº 01/2020 - Programa de Residência Profissional Agrícola, do           

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). Desse modo, os recursos           

financeiros foram descentralizados pelo MAPA e o valor total repassado à UNILAB,            

para a execução do projeto. 
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Nesse contexto, a Residência Agrária - Especialização em Sistemas Agrícolas          

Sustentáveis do Semiárido - destina-se a egressos do Curso de Agronomia da UNILAB,             

que tenham colado grau há no máximo 12 meses ou graduandos que, não tendo colado               

grau, tenham integralizado toda a carga horária curricular. Ainda, o curso possibilitará a             

formação de jovens profissionais, preparando-os para o exercício profissional, mediante          

a associação entre teoria e prática, desenvolvendo nos residentes o senso ético, as             

competências e habilidades necessárias para a atuação nas áreas de ciências agrárias e             

afins, buscando facilitar a inserção desses profissionais no mercado de trabalho,           

contribuindo para o aprimoramento da agropecuária no Brasil e gerando impacto social,            

econômico e ambiental. Além disso, a referida Residência é de grande relevância para o              

semiárido, uma vez que proporcionará aos residentes a vivência com o cotidiano da             

produção agropecuária na região. Logo, trata-se de uma oferta de assistência técnica que             

oferece soluções tecnológicas e científicas para o setor agropecuário regional. 

A especialização terá a duração de 12 meses, com carga horária total de 1980              

horas, incluindo o Trabalho de Conclusão de Residência (TCR). Ademais, o curso será             

ofertado em Redenção - CE, em parceria com as Unidades Residentes devidamente            

conveniadas com a UNILAB, para as quais serão direcionadas 10 vagas, com recursos             

oriundos do Projeto "Inserção Profissional de Jovens Agrônomo(a)s na Agropecuária do           

Semiárido Brasileiro", submetido e aprovado no Edital de Chamamento Público nº           

01/2020, da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da           

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 

Além do mais, as aulas teóricas serão realizadas nas dependências da UNILAB e             

as atividades práticas, nas Unidades Residentes, que se localizam em municípios do            

Estado do Ceará. Estas mantêm vínculo de parceria com a UNILAB, por meio de              

acordos de cooperação, tratados no processo 23282.408248/2020-53 no SEI. Ainda, é           

válido ressaltar que o PPC dessa Residência engloba adequadamente as ementas, os            

processos avaliativos e o corpo docente do curso. Nesse sentido, a proposta está de              

acordo com a Resolução 01/2018 - CNE/MEC, que regulamenta os cursos de            

pós-graduação lato sensu. 

3.4. Reconhecimento de unidade complementar ao IDR 

Em 04 de junho de 2020, a Direção do Instituto recebeu o Ofício nº              

5/2020/INTESOL, constante no processo do SEI nº 23282.406353/2020-58,        

encaminhado pela coordenadora da INTESOL, professora Clebia Mardonia Freitas         
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Rabelo, solicitando o reconhecimento da Incubadora Tecnológica de Economia         

Solidária (INTESOL) como unidade complementar vinculada ao IDR.  

Segundo a coordenadora, a INTESOL percorre o caminho rumo à          

institucionalização desde o ano de 2015, período em que foram analisados diversos            

documentos nas instâncias legais da UNILAB, bem como no próprio IDR, no Conselho             

Universitário e na Procuradoria Jurídica, resultando em um parecer favorável à criação e             

institucionalização  da INTESOL, dentre outras providências. 

Nessa conjuntura, a direção do IDR comunicou à coordenação da INTESOL que            

o pedido foi apreciado e debatido na 37ª Sessão Ordinária do Conselho do IDR,              

realizada no dia 10 de junho de 2020. O pedido de criação do órgão foi deliberado                

mediante a apreciação da proposta de Regimento Interno, o Plano de Negócios e o              

Estudo de Viabilidade Técnica, encaminhados ao Conselho do IDR. Assim, o conselho            

aprovou a solicitação por unanimidade dos presentes, oito do total de dez conselheiros,             

perfazendo um quórum de maioria qualificada. 

A Direção do IDR encaminhou o Ofício nº 40/2020/IDR ao Sr. Roque do             

Nascimento Albuquerque, Reitor da UNILAB, em 27 de agosto de 2020, solicitando            

pauta no Conselho Universitário - CONSUNI, a fim de reconhecer a INTESOL            

como unidade complementar vinculada ao Instituto de Desenvolvimento Rural. 

Além disso, a Direção informou ao Reitor que a INTESOL foi implementada            

na UNILAB no dia 13 de dezembro de 2013, por meio de chamada pública do CNPq.                

Então, a partir de 2014, iniciou-se a busca pela institucionalidade da referida unidade             

complementar.  

Nesse cenário, no dia 02 de dezembro de 2020, o relator do CONSUNI emitiu              

um parecer favorável ao reconhecimento e institucionalização da Incubadora         

Tecnológica de Economia Solidária, considerando-a como órgão complementar do         

Instituto de Desenvolvimento Rural da UNILAB, faltando apenas, para a conclusão           

desse processo, a aprovação em reunião (ver processos: 23282.005452/2015-59;         

232282.504286/2019-01 e 23282.406353/2020-58). 

4. Relatório do Serviço Administrativo 

O relatório do Serviço Administrativo é de autoria da Direção do IDR em             

conjunto com a secretaria do Instituto. 
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5. Serviço Acadêmico 

O Serviço Acadêmico (SEACAD-IDR) apresenta suas atividades voltadas para         

as estruturas laboratoriais, provendo manutenção estrutural, logística e serviços para o           

IDR, bem como para outros institutos demandantes. Nesse sentido, os servidores           

vinculados a essa unidade são técnicos de laboratório/área, que são alocados nos            

ambientes laboratoriais, para auxiliar no cumprimento das demandas tanto didáticas,          

quanto de pesquisa e extensão.  

Assim, a organização logística do SEACAD-IDR, em 2020, seguiu a tabela           

abaixo: 

 

Em 2020, quatro servidores estiveram diretamente sob a gerência do          

SEACAD-IDR, abrangendo áreas de biologia, física e química, e auxiliando no           

gerenciamento dos laboratórios didáticos e experimentais vinculados ao IDR.  

Tendo em vista que o ano supracitado foi atípico, devido à pandemia de             

COVID-19, as atividades presenciais foram suspensas, a partir de março, com o decreto             

de quarentena promovido pelo governo do estado do Ceará. Diante dessa situação, as             

atividades relacionadas ao SEACAD-IDR foram reestruturadas, para serem realizadas         

remotamente pelos servidores.  

Dentre as atividades relacionadas à manutenção dos laboratórios, em 2020,          

destacaram-se:  

➢ Manutenção e logística de utilização dos laboratórios vinculados ao IDR; 

➢  Reorganização de unidades laboratoriais do IDR;  

➢ Aparelhamento dos laboratórios didáticos vinculados ao Instituto; 
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CARGO IDENTIFICAÇÃO 

Chefia do Serviço Acadêmico Henrique Pinheiro Oliveira 

Téc. Laboratorial - Biologia Fernanda Nascimento Rodrigues 

Téc. Laboratorial - Bioquímica Henrique Pinheiro Oliveira 

Téc. Laboratorial - Física João de Jesus Mendes de Vasconcelos 

Téc. Laboratorial - Química Julie Anne Holanda Azevedo 



➢ Precauções com a segurança e uso laboratorial (Relatório de Biossegurança -           

COVID-19); e 

➢ Cursos Capacitantes. 

5.1. Manutenção e logística de utilização dos laboratórios vinculados ao IDR 

A principal atividade relacionada ao SEACAD-IDR está vinculada à         

manutenção e logística de uso dos laboratórios. Nesse contexto, cada técnico de            

laboratório, em sua área específica, está designado a uma unidade laboratorial operante,            

na qual as funções de manutenção e logística devem ser determinadas e seguidas, para              

alcançar o melhor funcionamento do laboratório.  

Essas atividades incluem auxiliar e monitorar as atividades dos laboratórios,          

avaliar necessidades técnicas e estruturais, bem como coordenar as atividades de ensino,            

pesquisa e extensão que estejam sendo realizadas nas dependências laboratoriais.          

Assim, segue abaixo a tabela com a lista detalhada dessas atividades: 
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ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA DE UTILIZAÇÃO DOS 
LABORATÓRIOS 

Montagem e desmontagem de aulas práticas 

Preparo aulas (kits, soluções, materiais diversos, vidrarias, consumíveis) 

Preparo materiais aulas (corte de filtros, fitas pH) 

Agendamentos de aulas práticas e demais atividades de ensino, pesquisa e extensão 

Organização de horários dos laboratórios (evitar choques) 

Destilação e Distribuição de Água destilada para os laboratórios 

Limpeza e manutenção de destiladores e barriletes 

Calibração periódica equipamentos 

Manutenção periódica de equipamentos 

Manutenção periódica de materiais para prática 

Correções, atualizações e adaptações manuais práticas 

Elaboração de Protocolos Operacionais Padrões (POP) de aulas práticas 

Elaboração de Protocolos Operacionais Padrões (POP) de equipamentos de laboratório 

Atualização do patrimônio (listagem bens permanentes) 

Atualização dos estoques de vidrarias e consumíveis em geral 

Atualização dos estoques de reagentes 

Pedidos e distribuição de materiais de expediente 

Gerenciamento e manutenção de documentos laboratoriais 



 

As atividades mencionadas que necessitaram de apoio presencial foram         

atendidas, salvaguardando a saúde dos servidores e de outrem, com revezamento e            

utilização de proteção necessária própria ou provida pela UNILAB. 

Além disso, as aulas práticas dos cursos de graduação foram suspensas durante o             

ano de 2020. Entretanto, algumas atividades de pesquisa foram mantidas, bem como a             

coordenação da manutenção de limpeza e organização dos laboratórios. 

5.2. Reorganização de Unidades laboratoriais do IDR 

As dependências laboratoriais específicas e compartilhadas do IDR, no ano de           

2020, sofreram algumas alterações em relação aos espaços utilizados. Foram          

implementados novos laboratórios, localizados no Campus das Auroras, com aporte de           

materiais didáticos, laboratoriais e equipamentos científicos novos ou preexistentes. 

Ademais, outras unidades, antes estabelecidas no Campus dos Palmares, foram          

realocadas para o Campus das Auroras e estão em fase de abertura de atividades, por               

exemplo, os laboratórios de Genética e Biologia molecular, e o de Fitopatologia, os             

quais obtiveram reformas estruturais em espaços prévios para que pudessem ser           

realocados. Ainda, os laboratórios considerados específicos mantiveram suas estruturas         

prévias, sem grandes alterações, apenas manutenções. 
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Cadastro de discentes, projetos, acidentes e ocorrências em geral nos/dos laboratórios 

Recebimento, conferência, distribuição de compras de laboratórios 

Treinamentos para usuários do laboratório 

Suporte básico ensino, pesquisa e extensão 

Orientações básicas para alunos de pesquisa e extensão que usam os laboratórios 

Controle de empréstimos de materiais entre os laboratórios 

Manutenção dessecadores 

Padronização e sinalização dos laboratórios 

Solicitação e acompanhamento de manutenção de condicionadores de ar dos laboratórios 

Solicitação e acompanhamento de manutenção instalações elétricas dos laboratórios 

Solicitação e acompanhamento de manutenção instalações hidráulicas dos laboratórios 

Relatórios periódicos 

Reuniões periódicas 



5.3. Aparelhamento dos laboratórios didáticos vinculados ao instituto 

Em 2020, apesar das limitações orçamentárias, foram realizados alguns projetos          

e TR’s envolvidos com a compra de equipamentos e reagentes para os laboratórios dos              

Institutos. 

Entretanto, muitas das solicitações de compras e estruturações ainda estão em            

andamento, constando de um processo contínuo de aquisição de materiais e de serviços,             

gerenciados pelo PAC 20-21 UNILAB. 

Nesse cenário, o SEACAD-IDR também teve direta participação na elaboração          

de TR’s de vidrarias durante o ano de 2020 (processo 23282.407974/2020-59), ainda            

em fase de finalização de pesquisa de preços, bem como no processo de aquisição de               

reagentes e vidrarias, iniciado em 2018-19 (processo 23282.505276/2019-84), o qual          

encontra-se em fase final para recebimento dos materiais empenhados.  

Ainda no âmbito de aquisições, o SEACAD-IDR prestou auxílio nas compras e            

elaboração de TR’s relacionados a materiais de TI necessários para o aparelhamento de             

unidades laboratoriais e softwares requeridos para práticas especializadas (processos         

23282.403993/020-14 e 23282.402861/2020-67). 

Outros processos relacionados às atividades e estruturas, também submetidos ao          

acompanhamento pelo SEACAD-IDR, estão descritos abaixo: 

➢ 23282.400272/2020-44: exaustão e ventilação dos laboratórios      

(estruturação fundamental  para adequação às normas de segurança); 

➢ 23282.408973/2020-21: material de limpeza (requerido para manutenção       

das atividades laboratoriais permanentes); 

➢ 23282.410319/2020-88: aquisição de EPIs (relacionados ao COVID-19 -        

Biossegurança);  

➢ 23282.411574/2020-48: layout laboratorial (estruturação dos laboratórios      

para adequação às necessidades). 

5.4. Precauções com a segurança e uso laboratorial (biossegurança - COVID-19) 

O ano de 2020 foi marcado por um grande desafio à gestão do SEACAD-IDR,              

devido aos problemas provenientes da pandemia de COVID-19.  

No entanto, o IDR teve atuação direta na elaboração do Plano de Biossegurança             

da UNILAB (processo - 23282.408004/2020-71), com a participação da servidora TAE           

Julie Holanda Azevedo, na elaboração do documento modelo que adaptou a UNILAB            

às necessidades sanitárias e estruturais para o enfrentamento do COVID-19.  
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O SEACAD-IDR, na pessoa da servidora Julie, também participou da compra           

de E.P.I’s (equipamentos de proteção individual), processo 23282.410319/2020-88, os         

quais são fundamentais para as atividades presenciais dos servidores e alunos da            

UNILAB. 

5.5. Cursos Capacitantes 

O corpo técnico do SEACAD-IDR, durante quase todo o ano de 2020, realizou             

atividades remotas, com reuniões semanais de alinhamento de tarefas e adequações           

logísticas. Entretanto, em adição às atividades remotas e a algumas presenciais, o corpo             

técnico foi estimulado a realizar capacitações formais para as atividades, nas quais todo             

o SEACAD-IDR está inserido. 

Além do mais, os servidores participaram de inúmeros cursos de capacitações           

EAD, trabalhando em conjunto para melhorar o setor e as capacidades dos servidores             

vinculados a este. Esses cursos foram sugeridos pelos próprios servidores e, de acordo             

com a chefia imediata, foram desenvolvidos ao longo do ano. Destacam-se abaixo os             

principais cursos realizados pelos servidores desta subunidade: 
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SERVIDOR CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

Fernanda Nascimento 
Rodrigues 

➢ Fundamentos e metodologia da educação corporativa      

(40 horas), EVG; 

➢ Inovação na Universidade (60 horas), UNILAB; 

➢ Segurança em Laboratórios: Aspectos Ambientais e       

Ocupacionais (60h), UNIFESP; 

➢ Propriedade Intelectual (60h), UNILAB; 

➢ O Papel do Fiscal na Administração Pública (68h),        

UFRB; 

➢ Leitura e Produção de Textos Acadêmicos (68h),       

UFRB; e 

➢ Capacitação da Rede Nacional de Certificadores (RNC)       

2020 (30h), INEP. 

 

João de Jesus Mendes de 
Vasconcelos 

➢ Tecnologias Digitais na Educação, CH 180 HS, UFC; 

➢ Orçamento Público, CH 40 HS, INEP; 



 

5.6. Relatório SEACAD 

Este relatório do SEACAD foi elaborado pela própria subunidade.  
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➢ Linguagem simples aproxima o governo das pessoas.       

Como usar?, CH 20 HS,INEP; 

➢ Equilíbrio Fiscal, CH 40 HS, INEP; 

➢ Tesouro Direto, CH 20 HS, INEP. 

 

Julie Anne Holanda ➢ Fundamentos e metodologia da educação corporativa      

(40 horas), EVG; 

➢ Segurança em Laboratórios: Aspectos Ambientais e      

Ocupacionais (60 horas),UNIFESP; 

➢ ODS (Pnud / Petrobras) (12 horas),PNUD/ONU; 

➢ Didática no Ensino Superior (68horas), Ava      

Acadêmico UFRB; 

➢ Inteligência emocional (50 horas),ENAP; 

➢ Análises de dados em linguagem R. 20 horas. EVG. 



6. Coordenação do Curso de Agronomia 

A Coordenação do Curso de Agronomia - CGAGRO - busca exercer as            

atribuições próprias da unidade, em conformidade com o art. 64 do Estatuto da             

UNILAB. Assim, são prioridades da gestão: 

I. Garantir a oferta de componentes curriculares; 

II. Garantir o diálogo, procurando entender e auxiliar nos problemas enfrentados           

pelos discentes; 

III. Promover a coordenação das atividades do curso de forma organizada e            

transparente; 

IV. Trabalhar para o aumento da nota dos estudantes no ENADE. 

Tabela 1. Resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos e às prioridades da            

gestão. 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 

I. Orientar e coordenar as     

atividades do curso, de    

acordo com as normas    

pertinentes, aprovadas nos   

órgãos de deliberação   

superior. 

Conhecimento do curso.  

II - Promover a avaliação     

do curso, em articulação    

com os objetivos e    

critérios institucionais. 

Acompanhamento do  

ENADE, com nota final    

3,0. 

 

III – Desenvolver ações    

integradoras entre as   

demais unidades  

responsáveis por  

componentes curriculares  

Participação em reuniões   

da PROGRAD e   

constante diálogo com as    

demais coordenações do   

curso. 
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do curso, de forma a     

garantir os princípios e    

finalidade da  

Universidade. 

IV - Elaborar e aprovar,     

em primeira instância, o    

Projeto Pedagógico do   

Curso. 

Discussão em reuniões   

colegiadas e do Núcleo    

Docente Estruturante  

(NDE). 

As atas das reuniões    

podem ser encontradas nos    

processos SEI  

23282.405762/2020-37 

(Colegiado do Curso) e    

23282.409954/2020-12 

(NDE) 

V - Elaborar e aprovar o      

Plano Anual das   

Atividades do Curso. 

Discussão em reuniões   

colegiadas e do Núcleo    

Docente Estruturante  

(NDE). 

  

VI - Aprovar bancas de     

defesa de monografias,   

dissertações e teses,   

quando couber. 

    

VII - Aprovar programas    

dos componentes  

curriculares do curso. 

Discussão em reuniões do    

Núcleo Docente  

Estruturante (NDE). 

  

VIII - Promover a    

articulação e a   

compatibilização das  

atividades e planos de    

Discussão em reuniões do    

Núcleo Docente  

Estruturante (NDE). 
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trabalhos acadêmicos do   

curso. 

IX - Propor e aprovar, em      

primeira instância,  

alterações no currículo do    

curso, bem como a criação     

e a extinção de    

componentes curriculares. 

Discussão em reuniões do    

Núcleo Docente  

Estruturante (NDE). 

  

X - Avaliar as atividades     

de ensino ministradas nos    

componentes curriculares  

do curso. 

Discussão em reuniões do    

Núcleo Docente  

Estruturante (NDE). 

  

XI - Encaminhar à    

Direção da Unidade   

Acadêmica solicitação de   

providências que  

viabilizem o seu pleno    

funcionamento. 

Oferta de todas as    

componentes obrigatórias  

no ano de 2020. 

  

XII - Planejar a oferta de      

componentes curriculares. 

Oferta de todas as    

componentes obrigatórias  

no ano de 2020. 
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XIII - Decidir sobre    

procedimentos referentes  

à matrícula, à reopção, à     

dispensa e à inclusão de     

atividades acadêmicas  

curriculares, à  

transferência, à  

continuidade e ao   

aproveitamento de  

estudos, obtenção de novo    

título, e outras formas de     

ingresso, bem como ao    

trancamento de matrícula,   

obedecendo à legislação   

pertinente. 

Levantamento de motivos   

sobre o trancamento de    

disciplinas no PLEX   

(Período Letivo  

Excepcional). 

 

XIV - Deliberar sobre    

solicitações, recursos ou   

representações de alunos   

referentes à sua vida    

acadêmica. 

  

Disponibilização dos  

horários de atendimento do    

coordenador e  

vice-coordenador; 

Atendimento das  

demandas em sistema   

presencial durante todos os    

dias da semana. Durante o     

trabalho remoto, as   

demandas ficaram restritas   

a e-mail e a mensagens,     

sendo respondidas com no    

máximo um dia útil e     

encaminhadas em pelo   

menos 03 dias úteis. 

 



 Tabela 2. Prioridades da gestão e resultados alcançados.  

 

6.1. Caracterização do Curso 

O Curso de Agronomia da Universidade da Integração Internacional da          

Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB - está lotado no Instituto de Desenvolvimento           

Rural (IDR), sendo o primeiro curso de graduação desta unidade acadêmica. O curso             

23 

PRIORIDADES DA 

GESTÃO 

SITUAÇÃO OBSERVAÇÕES 

I. Garantir a oferta de     

componentes curriculares. 

Alcançada   

II. Garantir o diálogo,    

procurando entender e   

auxiliar nos problemas   

enfrentados pelos  

discentes. 

  

Alcançada  

III. Promover a   

coordenação das  

atividades do curso de    

forma organizada e   

transparente. 

  

Alcançada  

IV. Trabalhar para o    

aumento da nota dos    

estudantes no ENADE. 

  

Alcançada  



tem como objetivos norteadores o desenvolvimento de atividades de ensino e assessoria            

rural, visando à formação de profissionais com capacidade de descrever e analisar            

sistemas agrícolas, assessorando agricultores, considerando a totalidade das restrições         

impostas a eles, bem como todas as questões globais que condicionam a agricultura na              

modernidade. 

O curso de Agronomia iniciou-se em 2011, de modo que a primeira turma foi              

constituída por 35 estudantes. Inicialmente, o curso se desenvolveu em um sistema            

acadêmico trimestral com quatro trimestres, sendo três trimestres para ensino de           

disciplinas letivas obrigatórias, e um trimestre complementar, para atividades         

acadêmicas optativas e atividades complementares de natureza diversa. O curso, durante           

o regime trimestral, em seu Projeto Político de Curso (PPC), previa a oferta de 72 vagas                

anuais e uma carga horária de 4.320 horas (incluindo as horas acadêmicas das atividades              

complementares). A aprovação de reconhecimento do curso pelo MEC ocorreu em           

2014, obtendo conceito final 3, o que indicou um suficiente perfil de qualidade. 

Em abril de 2017, o curso remodelou-se para um sistema acadêmico semestral,            

com dois semestres anuais. No total, são nove semestres, para ensino de disciplinas             

letivas obrigatórias, e um semestre complementar, para realização de trabalhos de           

conclusão de curso (TCC) e estágio supervisionado. Dessa forma, as atividades           

acadêmicas optativas e atividades complementares de natureza diversa (cursos         

especiais, seminários diversos, disciplinas optativas, recuperação de disciplinas,        

atividades culturais, férias, entre outras) devem ser realizadas ao longo do período do             

curso. Ainda, a oferta de disciplinas aumentou para 100 vagas anuais e uma carga              

horária de 3.915 horas, incluído o trabalho de conclusão de curso e de estágio              

supervisionado. 

6.2. Colegiado de curso 

O colegiado do curso é composto por 29 docentes, um representante do quadro             

técnico administrativo e quatro representantes discentes. O colegiado realiza reuniões          

mensais, normalmente, na segunda quinta-feira do mês e/ou conforme a necessidade ou            

a compatibilidade de agenda. 

As reuniões têm início às 13h30, sendo a primeira chamada às 13h40 e a              

segunda chamada realizada às 13h50. Normalmente as reuniões encerram-se às 16 h. 

6.3. Equipe e atribuições 

A equipe da Coordenação do Curso de Agronomia é formada por quatro            

pessoas, distribuídas em locais de trabalho distintos. A secretaria está lotada no Campus             
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das Auroras, bloco B, sala 204 e, na sala 205, encontram-se as professoras Susana e               

Fernanda, coordenadora e vice-coordenadora, respectivamente. 

O atendimento aos estudantes é realizado pela secretaria de segunda a sexta-feira            

das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Além disso, as agendas da coordenadora e                

vice-coordenadora são disponibilizadas aos estudantes todo semestre, informando os         

horários em que se encontram na sala da coordenação do curso e/ou em aulas ou               

reuniões. 

Tabela 1: Equipe, função e principais atividades exercidas. 
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NOME FUNÇÃO PRINCIPAIS ATIVIDADES 

Susana Churka Blum Coordenadora Atendimento aos discentes e aos     

docentes, organização de reuniões    

colegiadas para deliberação de    

assuntos de interesse do curso,     

coordenação de TCC II,    

planejamento e controle de    

ajuda de custo para viagens de      

campo. 

Fernanda Schneider Vice-coordenadora Atendimento aos discentes e aos     

docentes e coordenação de    

atividades complementares. 



* A colaboradora Sheila Paiva de Oliveira foi incorporada à Coordenação do Curso de              

Agronomia em novembro de 2020. 
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Madeline Freire Maia 

  

Sheila Paiva de Oliveira * 

Apoio 

administrativo 

(colaboradores) 

Para estudantes: 

➢ Declarações para  

renovação de visto,   

carteirinha, para mestrado   

(em média 10 declarações    

por mês); 

➢ Solicitações de  

aproveitamento de  

disciplina; 

➢ Solicitações de segunda   

chamada;  

➢ Abertura de processo de    

colação de grau; 

➢ Organização da SEMAGRI   

(solicitações de espaço,   

equipamentos, materiais);  

➢ Solicitação de ajuda de    

custo e prestação de    

contas. 

Para professores: 

➢ Declarações para  

palestrantes;  

➢ Declaração para defesa de    

TCC;  

➢ Solicitações para reservas   

de salas;  

➢ Solicitações de transporte;  

➢ Impressões de provas. 



6.3.1. Corpo Docente 

Atualmente, o Curso de Agronomia conta com 29 docentes permanentes em           

regime de dedicação exclusiva. A média de carga horária por semestre de cada docente              

no curso é de 10 a 12 horas de sala de aula. Todos os docentes possuem título de doutor                   

na área de estudo em que atuam no curso. Um total de 59% dos docentes é do gênero                  

feminino. 

6.3.2. Corpo Discente 

Atualmente, no semestre 2020.1, há 351 estudantes ativos no curso e 12            

estudantes pendentes de matrícula. Há predominância de estudantes do gênero          

masculino, com 62% dos estudantes. A maior parte dos estudantes está distribuída na             

faixa etária de 17 a 22 anos (Figura 1). 

Figura 1: Distribuição de frequência dos estudantes do curso de Agronomia por idade. 

No início da UNILAB, era proposto o quantitativo de vagas iguais entre os             

estudantes brasileiros, selecionados via SISU, e os estudantes internacionais,         

selecionados via PSEE. Atualmente, 23% dos estudantes do curso de Agronomia são            

internacionais, totalizando 80 estudantes, sendo a grande maioria (56%) vinda de           

Guiné-Bissau. 
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6.4. Ações Complementares 

6.4.1. Egressos 

O número de estudantes formados pelo Curso de Agronomia tem variado de            

semestre a semestre e atualmente o quantitativo de egressos é de 188. O maior número               

de alunos egressos foi observado no semestre de 2017.1, com 43 estudantes (Figura 2).              

Até o momento, observou-se uma média de 24 alunos concluintes por período, de             

2016.1 até 2019.2. Ademais, vale ressaltar que os estudantes concluintes dos semestres            

2016.1 e 2016.2 ainda se encontravam no regime trimestral. 

 

Figura 2. Número de concluintes do curso de Agronomia/UNILAB por semestre letivo. 

A situação dos egressos é uma informação de extrema importância para o Curso             

de Agronomia. Este levantamento foi realizado junto ao corpo docente e a alguns             

estudantes. Ademais, uma planilha do Excel foi enviada aos egressos do curso também             

para ajudar no levantamento das informações requeridas.  

Conforme a figura 3, 54% dos estudantes egressos estão compondo alguma           

categoria profissional, enquanto não foram obtidas informações de 46% dos egressos.           

Ainda, é notável, na figura 5, que grande parte dos estudantes (34%) se inseriram em               

programas de pós-graduação, tanto no estado do Ceará como em outros estados como             

SP, PR, MG, RN e RS. Cerca de 3 % se inseriu em projetos de ONGs, como o CETRA,                   

no Ceará, ou outras ONGs nos países de origem dos alunos internacionais. Temos dois              

alunos inseridos em ONGs em seus países, em Timor Leste (não foi informado o nome               

da ONG) e Guiné- Bissau (ONG Tiniguena). 
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Figura 3. Situação dos estudantes egressos do Curso de Agronomia. 

Em contrapartida, temos 13 % dos egressos trabalhando em empregos formais,           

como secretarias municipais e como professores de escolas técnicas. Uma parte das            

informações levantadas aponta para a categoria informal (1%), a qual abrange trabalhos            

por conta própria e algum tipo de empreendedorismo informal. Também uma pequena            

porcentagem (2%), que já atuava como produtor rural, continuou atuando nesta           

categoria, alguns tendo participado de feiras de produtores e melhorado a oferta e             

apresentação dos produtos. 

6.4.2. Avaliação do Curso - ENADE 2019 

A primeira avaliação ENADE do curso de Agronomia foi no ano de 2016. Na              

ocasião, o curso ficou com nota 02. Desde o recebimento dos resultados e do relatório               

do INEP, em 2017, ações coletivas foram implementadas a fim de conscientizar os             

estudantes sobre a importância do exame, além de inserir na rotina de sala de aula               

questões no padrão ENADE, que se mostraram de maior dificuldade, principalmente           

para alguns estudantes internacionais. 

Desde o início de 2019, os estudantes habilitados foram conscientizados para           

o exame e, a partir do mês de agosto, foram feitas reuniões com os estudantes               

apresentando os principais aspectos do edital e alertando sobre o cadastro e o             

preenchimento do questionário do estudante. No mês anterior à prova, foram           

realizadas aulas de revisão dos principais conteúdos da área de Agronomia, em            

função da disponibilidade dos professores. 
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Na edição 2019, foram inscritos 69 estudantes na categoria “Habilitado          

Concluinte” e 23 estudantes na categoria “Ingressante”, embora a prova seja realizada            

apenas pelos estudantes concluintes. 

Do total de 69 concluintes, 66 preencheram o cadastro do estudante e 65             

preencheram o questionário do estudante. A prova foi realizada por 64 estudantes, no             

dia 25/11/2019, de modo que dois estudantes apresentaram ao INEP, posteriormente,           

a justificativa de não comparecimento. 

Nesse cenário, a divulgação dos resultados dos cursos estava prevista para ser            

divulgada a partir do dia 31/08/2020, mas foram apresentadas no dia 20/10/2020. O             

Curso de Agronomia da Unilab obteve conceito 3,0, aumentando um ponto do exame             

proferido em 2016 cuja nota havia sido 2,0. Ainda, os demais cursos de Agronomia              

do estado do Ceará, que anteriormente apresentaram nota 2,0 (UFCA e IF – Limoeiro              

do Norte), também obtiveram nota 3,0 no exame supracitado, e a Universidade            

Federal do Ceará (UFC), cujo Centro de Ciências Agrárias completou 100 anos em             

2018, obteve nota 4,0. 

6.4.3. Acompanhamento do Sistema Remoto - PLEX 2020.3 

O Período Letivo Excepcional (PLEX) - 2020.3 - ocorreu em caráter           

extraordinário e emergencial, para os cursos de graduação presencial, por meio de            

atividades acadêmicas remotas (mediadas por recursos tecnológicos), no contexto das          

medidas preventivas à COVID-19, conforme Resolução CONSEPE nº 23, de 17 de            

julho de 2020. 

O processo de matrícula no Calendário Acadêmico do PLEX, virtual e/ou           

híbrido, foi feito por meio da adesão de matrícula voluntária, por parte dos/as             

estudantes. Nessa conjuntura, a coordenação do Curso de Agronomia ofertou 37           

componentes curriculares, com adesão de 295 estudantes dos 350 alunos ativos do            

curso. Além do mais, o número de alunos do período que colaram grau foi de 10                

discentes. 

No período de trancamento, foram recebidas 90 solicitações de trancamentos em           

28 disciplinas. Então, a Coordenação do Curso de Agronomia fez um levantamento            

sobre o motivo do trancamento solicitados pelos discentes (Figura 4), a partir das             

opções abaixo: 

1. Estou com problemas de conexão; 

2. Estou com problemas de equipamento (celular/notebook); 

3. A disciplina tem muitas atividades; 
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4. Estou com sobrecarga de disciplinas; 

5. Estou com problemas em casa (dificuldade de espaço); 

6. Não me adaptei à metodologia da disciplina; 

7. Não consigo me organizar para estudar de maneira remota; 

8. Outro (detalhar). 

Dentre as principais causas de trancamento, foram relatados problemas de          

equipamentos adequados para o estudo remoto (21%), além de dificuldades da           

adaptação à metodologia de disciplinas ministradas de forma remota (19%). Tais           

problemas já eram esperados, pois até então não haviam sido ofertados os equipamentos             

de tablet e chips de internet pelo Auxílio Inclusão Digital. Além disso, algumas             

dificuldades de adaptação dos alunos à disciplina no formato remoto também eram            

previstas, porque tanto os professores quanto os alunos precisaram de um período de             

adaptação ao novo modelo. Outros motivos citados com frequência foram dificuldades           

de organização pessoal (15%) e conexão à internet (12%). 

 

Figura 4. Motivos relatados pelos discentes para o trancamento de disciplinas no PLEX             

2020.3. 

6.5. Relatório da CGAGRO 

Este relatório da CGAGRO foi elaborado pela própria coordenação.  
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7. Especialização em Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) 

7.1. Histórico do Curso 

A questão alimentar sempre foi primordial para a saúde da população, assim como             

o desafio de promover meios para a garantia de uma alimentação adequada, em             

qualidade e quantidade suficientes, em especial para as populações periféricas. Com a            

pandemia do novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, causador da doença         

COVID-19, mais uma vez vemos quadros graves, como o aumento do preço dos             

alimentos e a escassez de recursos econômicos das famílias de baixa renda. É por              

momentos como esse e seus desafios, que cursos como a Especialização em Segurança             

Alimentar e Nutricional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)           

buscam formar quadros capacitados, para contribuir diretamente na construção de          

políticas públicas e ações voltadas à construção de uma nova realidade, no que tange à               

questão alimentar. 

A primeira edição do curso havia sido oferecida, em parceria, pela UNESP e a               

Universidade Técnica Particular de Loja (UTPL), no Equador, a qual foi reformulada            

para atender às demandas específicas da CPLP. A parceria UNILAB/UNESP avaliou o            

curso e fez as adequações necessárias para a realidade da CPLP, incorporando conteúdos             

pertinentes e contando com a participação de novos professores. Assim, baseada na            

experiência da América do Sul, construiu-se a segunda edição do curso de            

Especialização voltado para a CPLP, que ofertou 50 vagas para a primeira turma (Turma              

1). 

Desta forma, o Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR), em cogestão com o            

Instituto de Educação à Distância - IEAD - da Universidade da Integração Internacional             

da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), e a Universidade Estadual Paulista Júlio de           

Mesquita Filho - UNESP, por meio do Instituto de Biociências, lançam o Curso             

Especialização em Segurança Alimentar e Nutricional. Nesse contexto, na UNILAB, o           

curso é apoiado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPPG, e pela             

Pró-Reitoria de Relações Institucionais Pró-Reitoria de Relações Institucionais –         

PROINST. 

A especialização está sendo desenvolvida por meio do Instituto de          

Desenvolvimento Rural (IDR) e pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita           

Filho (UNESP). Além disso, o curso é resultado de parcerias estabelecidas por diversos             

profissionais e organizações da CPLP. Essa especialização em SAN, está          

contextualizada nas atividades do Mecanismo de Facilitação da Participação das          
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Universidades no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Comunidade dos           

Países de Língua Portuguesa (MU-CONSAN/CPLP), que espera ampliar os projetos          

como especialização, contemplando os demais países integrantes do bloco. 

A Especialização em Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) tem como          

propósito oferecer formação especializada a técnicos de nível superior na área da SAN,             

para que estes possam atuar em equipes intersetoriais do poder público e, com a              

sociedade civil, no planejamento e execução de políticas e ações na área. Entre os seus               

princípios norteadores estão a interdisciplinaridade, a intersetorialidade e a participação          

social, como premissa para a formação e atuação de prossionais em todos os pontos do               

sistema alimentar.  

Outrossim, o programa para a segunda edição do curso, concebido, especialmente,           

para atender às especicidades da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa           

(CPLP), envolve professores das universidades proponentes (UNILAB e UNESP) e de           

universidades parceiras no âmbito do MU-CONSAN/CPLP, como a Universidade de          

Cabo Verde, Universidade de São Tomé e Príncipe. Com esta segunda edição do curso              

de Especialização SAN, voltada para a realidade da CPLP, ampliam-se os horizontes de             

possibilidades de ofertas de cursos em outros países e, em 2020, inicia-se uma segunda              

turma (Turma 2); desta vez, em uma parceria UNESP e Unizambeze-Moçambique. 

O projeto da especialização surgiu em 2018, no contexto do Mecanismo de            

Facilitação da Participação das Universidades no Conselho de Segurança Alimentar e           

Nutricional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (MU-CONSAN/CPLP),         

que propiciou o diálogo entre pesquisadores das mais diversas áreas de atuação e             

instituições, assim como estabeleceu-se o diálogo com a sociedade civil, para então            

definir as prioridades de ensino, pesquisa e extensão, necessárias à promoção de novos             

cenários relacionados à segurança alimentar e nutricional. Os esforços tiveram como           

resultado o incentivo a pesquisas de graduação, mestrado e doutorado e ao projeto             

pedagógico da especialização em Segurança Alimentar e Nutricional, a ser desenvolvido           

no âmbito da CPLP. 

O processo seletivo dos estudantes ocorreu por meio do Edital          

PROPPG/PROINST/IDR/IEAD nº 04/2019, que contemplava como público-alvo os        

profissionais com formação superior, que atuassem nas Políticas Públicas de Segurança           

Alimentar e Nutricional (agrônomos, engenheiros de alimentos, nutricionistas,        

assistentes sociais, biólogos, enfermeiras, médicos, economistas e outros). Desse modo,          

o método de seleção consistiu em análise curricular, valorizando a experiência e o             
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vínculo profissional ou o ativismo na área da segurança alimentar e nutricional. Ainda,             

para a execução das atividades do curso, tanto da Turma 1 - Brasil (primeira turma),               

quanto da Turma 2 - Moçambique (segunda turma), a especialização conta com 50             

profissionais envolvidos, entre professores, tutores e técnicos.  

7.2. Demanda do curso 

A segurança alimentar e nutricional é uma área do conhecimento transversal a            

diversos profissionais: pode-se dizer que todas as áreas do conhecimento contribuem           

para a consolidação da Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP            

(ESAN-CPLP). Assim, para o curso, foram aceitos profissionais de diversas áreas do            

conhecimento, capazes de desenvolver projetos em SAN que priorizem atender a           

realidades locais.  

Nos registros do processo de inscrição do curso de especialização, foi possível            

perceber a grande demanda de formação na área de SAN feita por pessoas de diferentes               

estados brasileiros, de regiões diferentes dos países com polos sede do curso, e até              

mesmo como os demais países africanos, Moçambique e Burkina Faso. Ao todo, foram             

recebidas 597 inscrições, de modo que 469 dessas inscrições foram deferidas, de forma             

que 215 inscrições foram para o Polo em Redenção - Ceará, 219 para o Polo em São                 

Francisco do Conde, 11 para o Polo em Cabo Verde e 24 para o Polo em São Tomé e                   

Príncipe.  

Tabela 1 – Área da formação de estudantes inscritos no curso da especialização em              
Segurança Alimentar e Nutricional. Redenção – CE, Brasil, 2021.  
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Cursos  (n) (%) 
Administração 12 2.29 
Agronomia  41 7.83 
Antropologia 01 0.19 
Biologia 13 2,48 
Biomedicina 01 0.19 
Ciências política 01 0.19 
Comunicação social 01 0.19 
Construção civil 01 0.19 
Desenvolvimento rural 01 0.19 
Direito 09 1.72 
Economia/Economia doméstica 08 1.52 
Educação 02 0.38 
Educação física 05 0.95 
Enfermagem 21 4.01 
Engenharia ambiental 01 0.19 
Engenharia de alimentos 13 2.48 
Engenharia química 02 0.38 



*Participantes que não informaram a área de formação.  

Nesse cenário, percebe-se a diversidade da área de formação dos inscritos. Assim,            

confirma-se que a temática “Segurança Alimentar e Nutricional” atrai profissionais de           

distintas áreas e que, para o enfrentamento das problemáticas, no que se refere a área, é                

necessário esse olhar multiprofissional. Observa-se também que, mesmo no Brasil, com          

inúmeros cursos ofertados nesta área, um curso em modalidade à distância, voltado para a              

realidade da CPLP, atraiu muitos interessados em participar. Ainda, no Brasil tivemos            

inscritos oriundos de diversos estados, como resumido no quadro a seguir. 
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Engenharia de pesca 02 0.38 
Farmácia 01 0.19 
Gastronomia 10 1.91 
Geografia 02 0.38 
Gestão ambiental 01 0.19 
Gestação de qualidade e segurança alimentar 02 0.38 
Gestão de políticas públicas 01 0.19 
Gestão de projetos 02 0.38 
Gestão financeira 01 0.19 
Gestão em tecnologias e recursos humanos 02 0.38 
História 07 1.38 
Humanidades 12 2.29 
Letras e língua português/espanhol 03 0.57 
Matemática 02 0.38 
Medicina 01 0.19 
Medicina veterinária 12 2.29 
Nutrição 271 51.81 
Odontologia 01 0.19 
Pedagogia 08 1.52 
Psicologia 02 0.38 
Química 04 0.76 
Química de alimentos  01 0.19 
Química industrial 01 0.19 
Relação internacional 02 0.38 
Serviço social 21 4.01 
Sociologia 01 0.19 
Tecnologia de alimentos 04 0.76 
Tecnologia em agronegócio 01 0.19 
Zootecnia 02 0.38 
Outros* 10 1.91 

Total 523 100 



Tabela 2 – Estados de estudantes inscritos no curso da especialização em Segurança             
Alimentar e Nutricional. Redenção – CE, Brasil, 2021.  

 

7.3. Equipe e Atribuições 

A equipe geral é formada por uma coordenadora e uma vice-coordenadora, na            

UNILAB e na UNESP, e por uma gestora operacional, Lilian Fernanda Galesi Pacheco             

(UNESP), que cuida da plataforma Moodle. A etapa preparatória da elaboração das            

aulas conta também com duas bolsistas, no período de fevereiro de 2019 a fevereiro de               

2021, que têm a função de realizar a comunicação com os estudantes, no lançamento de               

aulas, emitir relatórios, auxiliar na elaboração de materiais relacionados a especialização           

e fazer a comunicação com os professores, para a correta elaboração dos materiais. 

A plataforma Moodle utilizada é a da UNESP, que conta com a equipe técnica              

para inserir aulas, atividades, materiais e fazer a comunicação direta sobre a entrada de              

novos módulos, emitir relatórios, registrar notas e frequência, propiciando espaços de           

diálogo por meio de fóruns, gravação de vídeos, entre outras funcionalidades. 
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Estados Brasileiros (n) (%) 
Acre 01 0.20 
Alagoas 06 1.25 
Amazonas 02 0.41 
Bahia 152 31.73 
Ceará 193 40.29 
Brasília 08 1.67 
Espírito Santo 03 0.62 
Goiás 04 0.83 
Maranhão 03 0.62 
Mato Grosso 02 0.41 
Minas Gerais 18 3.75 
Mato Grosso do Sul 01 1.67 
Pará 05 1.04 
Paraíba 11 2.29 
Paraná 04 0.83 
Pernambuco 15 3.15 
Piauí 08 1.67 
Rio de Janeiro 09 1.87 
Rio Grande do Norte 05 1.04 
Rio Grande do Sul 07 1.46 
São Paulo 12 2.50 
Santa Catarina 01 0.20 
Sergipe 03 0.62 
Tocantins 06 1.25 

Total 479 100 



Como o curso envolve três países e quatro polos diferentes, há uma estrutura             

mínima em cada polo, com um coordenador por polo e professores que apoiam o curso               

localmente. No Polo de Cabo Verde: Vladmir A. Delgado Silves Ferreira (UNI-CV), no             

Polo de Redenção: Daniela Queiroz Zuliani (UNILAB-CEARÁ), no Polo de São           

Francisco do Conde: Eliane Costa Santos (UNILAB-BAHIA) e no Polo de São Tomé e              

Príncipe: Miclay Carvalho (USTP). Cada polo possui uma microrrede de apoio que            

desenvolve as atividades e atua como animadora da realidade local.  

A equipe de cada polo tem o papel de coordenar as ações, como aulas              

presenciais, frequência e assiduidade de cada discente e professor, observar          

periodicamente o desempenho de cada discente, nos espaços propostos pela          

especialização (aulas presenciais, aulas on-line, orientações, fóruns, de discussão) e          

viabilizar parcerias para contribuir na especialização, sejam professores ou entidades,          

para a realização de pesquisas em campo. 

7.3.1. Corpo Docente 
O corpo docente constitui-se por professores de diversas instituições, como a           

UNILAB, UNESP, UECE, UFC, UNICV, USTP, IPSatarém, ULisboa e convidados de           

outras instituições. Desse modo, fazem parte do corpo docente: 

➢ Pedro Acosta Leyva (UNILAB); 

➢ Ana Aguiar (IPSantarém);  

➢ Cristina Amaro da costa (IPSantarém);  

➢ Francisca Robervania Medeiros Borges (UNILAB);  

➢ Maitu Abibo Buanango (UNESP); 

➢ Najla de Oliveira Cardozo (UNESP); 

➢ Cristina Cruz (ULISBOA); 

➢ Nicolau de Lima Bussons (UECE); 

➢ Elyane Dias (UNICV); 

➢ Carina Fernandes (UNICV); 

➢ Ana Silvia S B S Ferreira (UNESP); 

➢ Milena Cristina Sendão Ferreira (UNESP);  

➢ Luís Carlos Ferreira de Almeida (UNESP); 

➢ Elisabete Figueiredo (UNESP); 

➢ Pablo Forlan Vargas (UNESP); 

➢ Lilian Fernanda Galesi Pacheco (UNESP); 

➢ Renata Maria Galvão de C. Cintra (UNESP); 
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➢ José Giacomo Baccarin (UNESP);  

➢ Maria do Céu Godinho (IPSantarém);  

➢ Lissa Maria Tavares Gonçalves (UNESP);  

➢ Joel Henrique Cardoso (EMBRAPA);  

➢ Antonio Luiz Caldas Junior (UNESP); 

➢ Thabata Koester Weber (UNESP); 

➢ Maria dos Anjos Lopes (UNICV); 

➢ Rodrigo Machado Moreira (UNESP); 

➢ Basilele Malomalo (UNILAB); 

➢ Bernardo Mançano Fernandes (UNESP); 

➢ Jorge Marques da Silva (UNESP); 

➢ Maria Rita Marques de Oliveira (UNESP); 

➢ Mauro Morelli (UNESP); 

➢ Ester Mourão (UNESP); 

➢ Karina Rubia Nunes (UNESP); 

➢ Lucas Nunes da Luz (UNILAB); 

➢ Valdir Paixão Junior (UNESP);  

➢ Karina Pavão Patrício (UNESP); 

➢ ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA (UNILAB); 

➢ Humberto Perinelli Neto (UNESP);  

➢ Eveline Pinheiro de Aquino (UNILAB); 

➢ Ana Pinto de Moura (UAB); 

➢ Flávia Queiroga Aranha (UNESP); 

➢ Amanda Rodrigues Leal ( UFC); 

➢ Monica Schiavinato (UNESP); 

➢ Jaqueline Sgarbi Santos (UNILAB); 

➢ Pricila Veiga dos Santos (UNESP); 

➢ Carla Maria Vieira (PROADI/SUS); 

➢ Denise Zornoff (UNESP); 

➢ Daniela Queiroz Zuliani (UNILAB). 

7.3.2. Corpo Discente 
Através de processo seletivo, foi possível selecionar 50 candidatos para cursar a            

Especialização em SAN. Inicialmente, as vagas do polo Cabo Verde não foram            

totalmente preenchidas, então essas vagas foram remanejadas para os polos brasileiros.           
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A configuração final de ocupação das vagas foi a seguinte: Brasil, com 29 estudantes;              

Cabo Verde, com seis estudantes; e São Tomé e Príncipe, com 15 estudantes. 

Desses 50 estudantes iniciais, 96% estão ativos e aptos a se qualificarem. Tal             

cenário é considerado um número elevado, se considerarmos a realidade do ensino à             

distância, em que a evasão costuma ser alta, quando comparado a cursos presenciais. O              

êxito do curso desenvolvido pela UNILAB é atribuído ao sistema de tutoria e aos              

encontros presenciais, que conferem ao processo de aprendizagem maior proximidade e           

trocas de saberes.  

Além do mais, os estudantes matriculados no curso são de diversos municípios, de             

maneira que o polo de Redenção abrange estudantes de nove municípios cearenses            

(quatro de Fortaleza, dois de Redenção, dois de Ocara e um dos municípios de Cariús,               

de Paracuru, de Crato, de Acarape, de Barreira e de Aracoiaba), além de um estudante               

de João Pessoa, no estado da Paraíba; no Polo de São Francisco do Conde, os               

matriculados são de 11 municípios diferentes, sendo três de São Francisco do Conde,             

três de Salvador e um em cada um desses municípios: Sapeaçu, Camaçari, Eunápolis,             

Feira de Santana, Lauro de Freitas, Cruz das Almas, Itaparica e Candeias; já no polo de                

Cabo Verde, foram matriculados quatro estudantes de Praia e dois de São Domingos; e,              

por fim, para o polo de São Tomé e Príncipe, foram matriculados seis estudantes de               

Trindade e nove de São Tomé. 

7.4. Polos nacionais e internacionais 
Ao todo são quatro polos, sendo dois polos internacionais, os quais estão            

localizados em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, e dois nacionais, que estão              

localizados em São Francisco do Conde - BA e em Redenção - CE, ambos em regiões                

interioranas dos estados, cumprindo a meta da interiorização do ensino superior. 

Os polos têm como função ser um espaço para coordenar atividades entre             

professores, tutores e estudantes e sediar encontros presenciais coletivos para realização           

de atividades, a exemplo, aulas presenciais e aplicação de avaliações.  

Todos os polos estão ligados a uma instituição de ensino superior, que tem como              

função apoiar as ações e dar legalidade aos processos burocráticos referentes à            

especialização. Nesse sentido, o polo de Cabo Verde está vinculado à Universidade de             

Cabo Verde (UNI-CV), o polo de São Tomé e Príncipe à Universidade de São Tomé e                

Príncipe - (USTP), e os polos de Redenção e São Francisco do Conde à Universidade da                

Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB). 
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7.5. Encontros e avaliações presenciais 

Foram realizados dois encontros presenciais em Redenção, além do encontro          

realizado no início do curso. Sendo registrado 100% de participação das turmas nos             

dois encontros. 

O primeiro encontro foi realizado nos dias 22 e 23 de novembro de 2019, na               

UNILAB, no Campus do Palmares, em Acarape - Ceará. O encontro teve como objetivo              

apresentar uma aula de metodologia da pesquisa científica e aplicar uma avaliação            

referente ao conteúdo do curso já ministrado nos módulos 2 e 3. 

O segundo encontro foi realizado nos dias 17 e 18 de janeiro de 2020, na               

UNILAB, no Campus dos Malês, em São Francisco do Conde - Bahia, com os mesmos               

objetivos do evento realizado no Campus do Palmares: avaliação presencial e aula            

referente aos módulos 2 e 3 (Módulo 1 - Soberania e Segurança Alimentar e nutricional               

e Módulo 2 - Direito Humano à Alimentação Adequada nas Políticas Públicas e             

Metodologia da Pesquisa). Nesse caso, teve como diferencial um encontro da           

coordenação do curso com a equipe de professores orientadores do Polo Malês e o              

encontro dos discentes com seus orientadores, visto que, nessa data, o curso já havia              

avançado em relação ao primeiro encontro, proporcionando, então, a definição de cada            

orientador, de acordo com as temáticas dos TCCs apresentadas pelos especializandos. 

Os encontros presenciais nos pólos internacionais agendados para 2020 foram          

adiados por motivos de prevenção, devido à pandemia.  

7.6. Acompanhamento de aulas síncronas  

Em alguns módulos, professores das disciplinas optaram por realizar aulas          

síncronas, de modo a proporcionar maior interatividade entre os estudantes. Essas aulas            

foram programadas de forma que muitos estudantes pudessem participar. Além disso,           

essas aulas tiveram uma grande adesão e também uma boa avaliação por parte dos              

estudantes da especialização, os quais solicitaram que fossem proporcionados mais          

momentos como esses ao longo do curso. 

Outro momento especial foi o das reuniões que aconteceram por meio da            

plataforma Meet, com a coordenação do curso e com estudantes, para tratar de temas              

específicos dos TCCs. Nessas reuniões, nos dias 13, 17, 24 e 25 de agosto de 2020, em                 

três turnos diferentes (manhã, tarde e noite, no horário de Brasília), previamente            

agendadas e com quatro estudantes por vez, cada um pôde relatar sobre o andamento do               

projeto de TCC. Como os TCCs exigidos pelo curso são específicos em pesquisa             

participante, foi pedido à UNILAB o adiamento da finalização do curso em seis meses,              
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para que os estudantes pudessem adaptar e ajustar seus projetos, não deixando que a              

modalidade de pesquisa fosse alterada. A esses encontros da coordenação do curso, com             

os estudantes, para tratar especificamente dos TCCs, também houve grande adesão e            

esclarecimento, para ajustes de trabalho e submissão dos projetos aos Comitês de Ética,             

na Plataforma Brasil. Para viabilizar a participação de todos os estudantes, foi realizada             

uma agenda para cada reunião, em que houve possibilidades de dias e horários             

diferentes, de modo que cada aluno participou do momento que lhe foi mais apropriado. 

Também foram realizadas reuniões com os especializandos e orientadores, para          

esclarecimentos e colaboração quanto à submissão dos projetos ao comitê de ética,            

durante o ano de 2020. Até o final de 2020, vários projetos foram submetidos à               

apreciação dos comitês de ética, via Plataforma Brasil, e outros estão sendo submetidos             

em 2021. 

7.7. Curso de formação para docentes da Especialização em Segurança Alimentar           
e Nutricional 

O curso de formação para docentes, intitulado “Curso em Formadores em           

Cenários Digitais em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional” foi destinado a            

professores, coordenadores, bolsistas e demais envolvidos na gestão do curso de           

especialização. Assim como o curso de SAN, esse curso de formação também é             

ofertado na modalidade online, com aulas e atividades semanais.  

O objetivo do curso foi formar profissionais para trabalhar em SAN, em cursos             

EAD, e também em desenvolvimento de projetos de pesquisa participante, como são            

propostos os TCCs da especialização. 

Por meio do curso, almeja-se preparar os profissionais para lidar com os            

diferentes cenários e desafios necessários à aplicação dos conteúdos ligados à SAN, em             

especial, a Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (ESAN-CPLP).           

Os conteúdos, por sua vez, estão sendo ministrados de forma que possam ser aplicados              

às diversas realidades representadas no curso de especialização, o que requer um            

preparo além da formação específica de cada professor. 

No caso da especialização, o curso foi ofertado a todos os profissionais que             

fizeram parte do quadro de professores e orientadores de TCC, sendo concluído em             

2020. 

Para apoiar todo o trabalho, incluindo o desenvolvimento dos projetos nos           

territórios dos estudantes, o curso contou também com o diferencial de construir, em             

conjunto, um processo formativo de professores e tutores. Na modalidade extensão à            
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distância, e com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UNESP, foi oferecido o Curso               

“Formadores em Cenários Digitais de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional”,           

com 29 concluintes, e encontra-se em andamento o curso “Pesquisa Participante em            

Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional”. 

Tais pesquisas abordaram diversas temáticas, todas diretamente relacionadas à         

SAN, tendo como guia os eixos estratégicos estabelecidos por meio da ESAN-CPLP: o             

fortalecimento da governança da segurança alimentar e nutricional; a promoção do           

acesso e utilização dos alimentos, para melhoria dos modos de vida dos grupos mais              

vulneráveis; e o aumento da disponibilidade interna de alimentos com base nos            

pequenos produtores. 

Os projetos foram direcionados para temáticas que contemplaram os seguintes          

territórios: escolas, assentamentos, condomínio de produção familiar, comunidade        

quilombola, comunidade indígena, comunidade rural, mulheres, comunidade       

rural-urbana e hospitais. 

7.8. Considerações finais 

O curso de Especialização em Segurança Alimentar e Nutricional, da Comunidade           

dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), constitui-se em uma experiência inovadora na            

medida em que articula três países em uma proposta de construção do conhecimento,             

envolvendo profissionais de três continentes. 

Cabe lembrar que a estrutura do curso é toda desenvolvida utilizando a capacidade             

instalada das duas universidades - UNILAB e UNESP -, não havendo remuneração para             

nenhum dos profissionais que atuam diretamente no curso. Tal situação, embora seja            

contornada, ainda representa dificuldade, pois acaba por sobrecarregar os profissionais          

que atuam no desenvolvimento das atividades. 

O curso de especialização terá suas atividades finalizadas em 2021, com as            

apresentações dos TCCs. Espera-se que a experiência adquirida impulsione novos          

projetos e novas turmas, de modo a atender as demandas da CPLP, inclusive em              

parcerias com outros países que ainda não puderam realizar o curso nesta primeira             

turma. 

Ademais, com a modalidade de projetos envolvendo pesquisa participante, a          

partir da realidade de cada especializando pretende-se ampliar os conhecimentos e ações            

em SAN nos territórios envolvidos por estudantes desta turma. 
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7.9. Relatório da Especialização em SAN 

Este relatório da Especialização em Segurança Alimentar e Nutricional foi          

elaborado pela coordenação (da UNILAB) do referido curso. 
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8. Fazenda Experimental Piroás 

A Fazenda Experimental Piroás (FEP), pertencente à Universidade da Integração          

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), foi adquirida em 08 de agosto           

de 2012. Possui efetivamente 28,2 ha e localiza-se a 17 km do Campus da Liberdade, na                

localidade de Piroás, distrito de Barra Nova, possuindo as seguintes coordenadas           

geográficas: 4o 9’19.39’’S e 38o 47’41.48’’O.  

Um dos principais objetivos da FEP é possibilitar a realização das aulas de             

Práticas Agrícolas (P.A II e III), disciplinas inseridas no Projeto Pedagógico do Curso             

(PPC) de Agronomia, proporcionando o aprendizado através do contato/vivência dos          

discentes do curso de Agronomia com o meio rural, para aprendizagem “in loco”.             

Outros objetivos, de igual relevância, são: desenvolvimento de projetos e pesquisas           

científicas; capacitações/treinamentos e execução de extensão rural local, aproximando         

a assistência técnica à comunidade e permitindo a aplicação de técnicas rurais para um              

bom desenvolvimento econômico-social. 

Figura 01. Vista aérea do perímetro da FEP, Redenção, Ceará. Fonte: Google Earth. 

 

8.1. A Fazenda em números 

No ano de 2020, a equipe da FEP era composta por 21 pessoas, na forma               

apresentada no quadro 1. 
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Quadro 1. Divisão pessoal da FEP. 

 

As ferramentas são imprescindíveis em uma propriedade agrícola, para que se           

possam exercer diversas atividades. Estas estão descritas em quantitativos no quadro 2. 

Quadro 2. Descrição das ferramentas disponíveis na FEP.* 
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CARGO IDENTIFICAÇÃO 

Gerente Lourenço 

Técnico em Agropecuária Erasto e Raimundo 

Copeira Elenir 

Servente Elivânia 

Trabalhador Agropecuário em Geral Magélio, Ivanildo, Ricardo, Wescley, 

Arailson, Eduardo, Irenilson. 

Vigilante Elias, João Luiz, Adriane, Paulo César, 

Ezequias, José Wilton, Emanuel Rafael e 

Charles. 

Motorista 01 rotativo/semana 

NOME QUANTITATIVO 

Roçadeira manual pequena 02 

Roçadeira costal à gasolina 01 

Carrinho de mão 08 
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Pá 08 

Moedor de cana manual 01 

Conjunto motobomba 15 

Furadeira de bancada 01 

Torno encaixador fixo 01 

Torno de bancada fixo 01 

Motoesmeril 01 

Motosserra 02 

Trado holandês 02 

Triturador 3 cv 01 

Pulverizador costal 01 

Suporte serra copo 02 

Paquímetro digital 30 mm 02 

Lupa laboratório 02 

Datalogger 04 

Balança de pesagem 5kg/1g 01 

Balança de precisão de 0,1g 01 

Condutivímetro de bancada 01 

Medidor de ph de bancada 01 

Medidor de ph portátil 01 

Refratômetro portátil analítico 01 
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Refratômetro portátil digital 01 

Tensiômetro digital 01 

Pluviômetro Ville de Paris 01 

Tensiômetro de punção de 20 cm 36 

Medidor de pH, EC, TDS Combo Fx Alto 02 

Trena de mira laser 01 

Bomba de vácuo para extração de 

solução do solo 

 

01 

Paquímetro digital com bico de 300mm e 

leitura de 500mm 

 

01 

Serra copo 12 

Proveta 04 

Colher de transplantio 16 

Trena 50 m fibra de vidro 03 

Trena 30 m fibra de vidro 02 

Trena 10 m fibra de vidro 02 

Ancinho 11 

Tesoura de poda 16 

Chibanca 01 

Rastelo 08 

Enxada 26 



 

*Quantidade total das ferramentas que estão em bom estado de conservação. Existem            

várias outras ferramentas na fazenda, porém são pertencentes a projetos de pesquisa. 

 

Quadro 3. Dados relevantes no ano de 2020. 
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“Boca de lobo” (cavadeira) 02 

Alavanca de vergalhão 02 

Enxadeco 16 

Sacho 07 

Marreta 02 

Pedra de amolar 02 

Machado 01 

Martelo 01 

Punção de ferro para cerca 01 

Caixa d’água 500 L 10 

Jogo de chave anel-boca 14 

Alicate 03 

Chave de fenda 04 

ITEM QUANTITATIVO 

Número de arranjos florais 

fornecidos para a eventos 

19 estilo mesa 11 estilo chão 

Quantidade de húmus 

doado 

45 kg 



 

8.2. As práticas agrícolas 

Desde o ano de 2019 até a data 17/03/2020 (devido à pandemia da COVID- 19),               

as aulas de Práticas Agrícolas (P.A) foram conduzidas, na fazenda, pelos seguintes            

professores: Lucas, Andrezza e Robevânia; Silas, Fred e Rafaela Paula, que ministraram            

as disciplinas de P.A II e III, respectivamente.  

Dentre as diversas atividades realizadas em campo pelos discentes,         

destacaram-se: a identificação das condições edafo-climáticas, importantes para o         

estabelecimento das culturas; noções gerais do funcionamento de um sistema de           

irrigação; preparo de área, adubação e plantio; preparo e plantio em canteiros de             

hortaliças; estabelecimento da MILPA (milho, pimenta e amendoim); preparação de          

área e plantio da bananeira; coleta de amostras de solo; manutenção, preparo de mudas e               

tratos culturais no horta; preparo de compostagem; manutenção do canavial; colheita de            

leguminosas (mucuna, crotalária e feijão-guandu); manutenção do galinheiro; preparo         

de inseticidas naturais (babosa, castanha de caju, nim e citronela); SAF (Sistemas            

Agroflorestais); colheita de milho e feijão e aplicação prática do novo Código Florestal,             

baseando-se pelo Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

8.3. Atividades Gerais da Equipe 

➢ Confecção de arranjos florais para atender as demandas dos setores da UNILAB,            

como palestras, colações de grau etc.; 

➢ Planejamento das atividades de campo semanais, com a divisão de tarefas com            

equipe de funcionários, conforme prioridade de cada demanda; 

➢ Manutenção do acesso às áreas de plantio, didáticas, pesquisas, açudes, etc. da            

fazenda, para possibilitar um bom trânsito de usuários; 

➢ Apoio científico e operacional aos três pilares: ensino, pesquisa e extensão; 

➢ Controle administrativo da fazenda: almoxarifado (material de limpeza,        

escritório, etc.), entrada e saída de pessoas aos finais de semana e feriados, envio              

dos arranjos de flores à UNILAB, empréstimos de equipamentos aos docentes,           

controle de pesquisa/projetos; 

➢ Solicitação e acompanhamento de serviços de manutenção física (realizados pela          

empresa terceirizada), quando há necessidade; 
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➢ Controle diariamente de dados meteorológicos (evaporação e precipitação),        

realizando, ao início do ano subsequente, sua divulgação à comunidade          

(estudantes, professores e técnicos) da UNILAB;  

➢ Organização e controle dos depósitos para armazenamento de insumos agrícolas. 

8.4. Projetos/Pesquisas executados no ano de 2020 

Os textos e dados apresentados abaixo são de inteira responsabilidade de seus            

autores. 

➢ Título do projeto: Cultivo orgânico de cultivares de café sombreado. 

○ Período: 13/12/2018 a 13/12/2023. 

○ Responsáveis: Rafaella da Silva Nogueira - coordenadora; Fred        

Denilson Barbosa da Silva - vice-coordenador; Kessy Jhonis Silva Gokes          

- bolsista/voluntário; Francisco Aglauberto de Lima - bolsista/voluntário.  

○ Resumo: O aquecimento global é uma ameaça ao cultivo do café,           

especialmente na fase reprodutiva. Minimizar a influência deste        

fenômeno, por meio do sombreamento, pode ser uma alternativa viável,          

desde que seja recomendado cultivares de café adaptados para ambientes          

com temperaturas mais altas que 20º C. Determinar o potencial de           

crescimento e o potencial produtivo do café poderá fornecer informações          

inovadoras sobre a resposta fisiológica espacial da população de plantas          

em condições de temperaturas elevadas. Por isso, espera-se, com a          

realização deste projeto, recomendar cultivares mais tolerantes ao        

aquecimento global e subsídios de revitalização do cultivo de café no           

Maciço de Baturité. 

➢ Título do projeto: Implantação de um sistema agroflorestal sucessional visando          

fortalecimento do ensino pesquisa e extensão para a segurança alimentar e           

nutricional na CPLP e na UNILAB.  

○ Período: 21/02/2019 a 28/02/2021.  

○ Responsáveis: Maria Ivanilda de Aguiar (coordenadora/pesquisadora);      

Fred Denilson Barbosa da Silva - (professor/pesquisador); Erasto        

Gonçalves de Oliveira (técnico/colaborador); Daniela Queiroz Zuliani -        

professora/pesquisadora); Jaqueline Sgarbi Santos    

(professora/colaboradora), Susana Churka Blum    

(professora/pesquisadora), Fernanda Schneider   

(professora/colaboradora); Lucas Nunes da Luz (professor/colaborador);      
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Edson Lopes Cardoso (estudante); Adolfo Pereira Leão (estudante);        

Maria Joselia Gomes dos Santos (estudante); Messias João Eduardo         

(estudante); Pedro Victo Castro e Silva (estudante).  

○ Resumo: As diversas espécies cultivadas simultaneamente em diferentes        

consórcios, que se complementam em suas interações interespecíficas,        

formam verdadeiras dinâmicas sucessionais, em que cada espécie        

cumpre funções determinantes para o seu consórcio, que, por sua vez, irá            

evoluir para criar as condições para que novos grupos de espécies de            

estágios mais avançados possam sucedê-lo no tempo e no espaço. Ao           

integrar esta dinâmica de complementaridades, as pessoas passam a         

cumprir funções desejáveis para a dimensão local em que atuam, assim           

como estas ações repercutiram de forma positiva em fatores globais. Na           

perspectiva local, podemos pensar no microclima, na conservação dos         

solos e aumento da matéria orgânica, aumento da biodiversidade, oferta          

de alimentos para as pessoas da família e comunidade, obtenção de           

trabalho e renda para as famílias que atuam diretamente na produção,           

distribuição e comercialização da produção. 

➢ Título do projeto: Cultivo da araruta ‘comum’ sob diferentes formas de           

propagação e doses de biofertilizante misto na região do Maciço de Baturité.  

○ Período: 07/09/2019 a 05/2020. 

○ Responsáveis: Albanise Barbosa Marinho - coordenadora/professora ;       

Aiala Vieira Amorim - coordenadora adjunta/professora, Francisca       

Robevania Medeiros Borges - pesquisadora, Thiago Jardelino Dias -         

pesquisador/professor, Alvaro Carlos Gonçalves Neto -      

pesquisador/professor e Fernanda Schneider - pesquisadora/professora.      

Bolsistas: Ana Kasya Bernardo Lima, Mateus Gleidilson, Julião Batista         

Silva, Wilson Odene da Silva Cá, Fausia da Veronica Adriano Pafo,           

Antonia Tainá Sousa Costa, Vicente Miúdo Kimbamba e Raimundo         

Valdizio Daniel Lima.  

○ Resumo: As hortaliças não-convencionais são aquelas com distribuição        

limitada, restrita a determinadas localidades ou regiões. O cultivo dessas          

hortaliças se caracteriza pelo emprego de mão-de-obra familiar em         

pequenas áreas de cultivo (quintais) e pouco exploradas no meio          

científico. Contudo, verifica-se um grande potencial de exploração,        
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principalmente, em função das suas características, de forma a melhorar          

a produtividade, incentivando os produtores no cultivo dessas espécies,         

como é o caso da araruta, cuja fécula já foi muito utilizada para             

consumo. Face ao exposto e por ainda existirem pequenas plantações, na           

região, a ideia principal deste projeto é avaliar o cultivo de araruta            

‘comum’ (Maranta arundinaceae L.), a partir de diferentes formas de          

propagação e doses de biofertilizante misto, na região do Maciço de           

Baturité, Ceará. O delineamento será em parcelas subdivididas, em que          

serão avaliadas cinco doses de biofertilizante misto e três formas de           

propagação. Ao longo do ciclo de cultivo, serão avaliados: altura das           

plantas, diâmetro da base do pecíolo e número de pseudocaules. Em           

função dos tratamentos, também serão avaliados o estado nutricional por          

meio de análises químicas do substrato. Na ocasião da colheita, serão           

avaliados: massa fresca e massa seca da parte aérea das plantas, número            

médio de rizomas por planta, peso médio dos rizomas, produtividade,          

comprimento médio e diâmetro médio dos rizomas. Os dados de natureza           

qualitativa serão analisados por teste de média e os dados de natureza            

quantitativa serão analisados através de regressão. Quando houver        

interação significativa entre os fatores, será realizada a análise de          

regressão. 

➢ Título do projeto: Distribuição espacial e temporal dos atributos físicos,          

químicos e biológicos do solo após a implantação de sistemas agroflorestais no            

Maciço de Baturité - CE.  

○ Período: 07/10/2019 a 18/12/2020.  

○ Responsáveis: Rafaella Da Silva Nogueira; Antonio Patrick Meneses de         

Brito e Luzia Kelly do Nascimento Lourenço.  

○ Resumo: Os Sistemas Agroflorestais (SAFs), são sistemas de manejo         

que buscam associar a produção de culturas de interesse agronômico,          

como espécies florestais e/ou animais. Nesse contexto, o trabalho tem          

como objetivo geral avaliar quais os efeitos de diferentes formas de           

manejo em sistemas agroflorestais nos atributos físicos, químicos e         

biológicos do solo, através do uso de modelagens espaciais e temporais,           

a fim de obter resultados que possam ser aplicados no território do            

Maciço de Baturité. O trabalho será realizado na Fazenda Experimental          
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Piroás (FEP). O experimento está sendo conduzido em duas áreas (área           

plantada anteriormente com girassol e outra área denominada de SAF) e           

cada área será dividida em tratamentos nos quais serão aplicadas formas           

de manejo do solo diferenciados. Tratamento 1 – Área cultivada com           

práticas agroecológicas, Tratamento 2 – Área com práticas tradicionais e          

Tratamento 3 – Área cultivada com manejo do tipo de sistema           

agroflorestal.  

➢ Título do projeto: Maturação de frutos de physalis ixocarpa em função do            

desenvolvimento e qualidade fisiológica de sementes no maciço de Baturité -           

CE. 

○ Período: 01/10/2019 a 30/09/2020.  

○ Responsáveis: Maria Clarete Cardoso Ribeiro- coordenadora; Fred       

Denilson Barbosa Da Silva - vice-coordenador; Noémio Luís Fernandes-         

bolsista.  

○ Resumo: A presente proposta visa mostrar e determinar a escala de           

maturação fisiológica de sementes de Physalis ixocarpa durante o         

desenvolvimento e maturação do fruto, baseando-se na coloração do         

cálice das frutas. Será utilizado o delineamento experimental        

inteiramente casualizado, em esquema fatorial 6x1 (seis períodos de         

maturação e uma variedade com quatro repetições de 50 sementes). Os           

períodos de maturação serão 15, 25, 35, 45, 55 e 65 dias após a antese.               

Serão coletadas e determinadas as características físicas dos frutos. Será          

medido o teor de água para cada estágio de maturação. As sementes            

serão obtidas de plantas emergidas espontaneamente ao redor de estufa,          

localizada no Campus das Auroras em Redenção - CE, e as mudas de             

physalis serão produzidas em bandejas de poliestireno no viveiro,         

utilizando-se substrato comercial. Decorrido o tempo necessário ao        

desenvolvimento das mudas, estas serão transplantadas para o local         

definitivo. A condução da cultura seguirá as recomendações usuais para          

a physalis. Durante o ciclo da cultura, as flores serão etiquetadas e feitas             

marcações nos frutos com barbantes, a partir da antese das flores. As            

colheitas dos frutos serão realizadas aos 15, 25, 35, 45, 55 e 65 dias após               

a antese (DAA). Os frutos colhidos em cada época serão armazenados           

por 5, 10 e 15 dias, em condições-ambiente. Serão utilizados os seguintes            
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testes e determinações: grau de umidade, peso de matéria seca da           

semente, teste de germinação, primeira contagem do teste de         

germinação, índice de velocidade de emergência de plântulas. Os dados          

serão submetidos à análise de variância e o teste de Tukey a 5% de              

probabilidade será utilizado para comparação das médias. Os dados serão          

analisados estatisticamente utilizando o software ASISTAT. 

➢ Título do projeto: Potencial produtivo de variedades de milho doce para a região             

Nordeste.  

○ Período: 08/11/2019 a 10/04/2020.  

○ Responsáveis: Luca Nunes da Luz – orientador; Carlos Eduardo Duarte          

Silva – orientando.  

○ Resumo: O presente projeto visa avaliar a adaptabilidade de uma          

variedade de milho super doce nas condições edafoclimáticas do Maciço          

de Baturité-CE. O objetivos do projeto são: a) Identificar o          

comportamento adaptativo da população de milho super doce a partir das           

aptidões adaptativas, genéticas e produtivas; b) Analisar a população de          

milho super doce, tomando como base descritores fisiológicos e         

morfológicos; c) Analisar o teor de açúcares presentes nas sementes, a           

partir de testes laboratoriais.  

➢ Título do projeto: Cultivo do maxixe (cucumis anguria l.) em vasos sob doses             

de biofertilizante ovino.  

○ Período: 04/01/2020 a 30/05/2020. 

○ Responsáveis: Albanise Barbosa Marinho (responsável); Francisca      

Robevania Medeiros Borges (coordenadora adjunta); Júlia Amanda de        

Melo Raulino (bolsista voluntária).  

○ Resumo: O presente trabalho almeja o emprego de adubação com          

origem em fonte orgânica, utilizando biofertilizante ovino como        

incremento nutricional no substrato e em consequência a planta, visando          

a máxima produtividade do maxixe, na região do Maciço de Baturité. Os            

objetivos são: analisar o crescimento e o desenvolvimento da cultivar          

maxixe Nordestino sob diferentes doses de biofertilizante ovino misto;         

avaliar a produtividade do maxixe cultivar nordestino sob diferentes         

doses de biofertilizante ovino; e determinar a melhor dose de          

biofertilizante ovino para a cultivar. O delineamento experimental será         
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em blocos ao acaso, em que serão utilizadas 5 doses de biofertilizante            

ovino (0; 200; 400; 600 e 800 mL planta-1 semana-1 ), aplicadas uma             

vez por semana com quatro blocos e três plantas úteis por bloco.  

➢ Título do projeto: Manejo da irrigação com água salina em sistema consorciado            

milho/fava no maciço de Baturité, Ceará. 

○ Período: 15/02/2020 a 31/05/2020.  

○ Responsáveis: Geocleber Gomes de Sousa (responsável); Hendeson       

Castelo Sousa; Geovana Ferreira Goes, José Marcelo Guilherme. 

○ Resumo: A salinidade é um dos fatores abióticos que mais limita a            

emergência, crescimento e produtividade das culturas agrícolas no        

Nordeste brasileiro. Pretende-se investigar o efeito residual da salinidade         

da água de irrigação na cultura do feijão caupi. O experimento será            

desenvolvido na Fazenda Experimental Piroás, Redenção, Ceará. O        

delineamento experimental utilizado será o de blocos ao acaso com 5           

repetições. 

➢ Título do projeto: Uso de água salina e cobertura morta vegetal na cultura do              

milho, quiabo e gergelim. 

○ Período: 01/08/2020 a 08/12/2020.  

○ Responsáveis: Geocleber Gomes De Sousa (responsável); Geovana       

Ferreira Goes, Henderson Castelo e Francisco Hermeson Costa.  

○ Resumo: O objetivo do trabalho será avaliar o crescimento, as trocas           

gasosas e a produtividade da cultura do milho quiabo e gergelim           

irrigados com água de alta e baixa salinidade em solo com e sem             

cobertura morta vegetal. A pesquisa será realizada em campo, na          

Fazenda experimental da UNILAB, Redenção-CE. O delineamento       

experimental será em bloco casualizado, em esquema fatorial 6 × 2,           

referente a seis estratégias de uso de cobertura morta vegetal aplicadas           

no cultivo do milho (T1= sem cobertura morta durante todo o ciclo -             

testemunha; T2= com cobertura morta durante todo o ciclo; T3= com           

cobertura morta até 45 dias após a semeadura-DAS e sem cobertura           

morta até o final do ciclo; T4= sem cobertura morta até 45 DAS e com               

cobertura morta até o final do ciclo; T5= com cobertura morta até 60             

DAS e sem cobertura morta até o final do ciclo e T6= sem cobertura              

morta até 60 e com cobertura morta até o final do ciclo) e duas              
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condutividade elétrica da água de irrigação (A1=0,8 dS m-1 e A2=3,0 dS            

m-1 ), em cinco repetições. Serão analisadas o número de folhas,           

diâmetro do colmo, altura de plantas, área foliar e a produtividade. 

➢ Título do projeto: 1° projeto: seleção recorrente intrapopulacional para obtenção          

de variedade de milho adaptada ao maciço de Baturité - segundo ciclo (c2); 2°              

projeto: avanço de geração em populações segregantes de amendoim.  

○ Período: 26/09/2020/ a 30/01/2021.  

○ Responsáveis: Lucas Nunes Da Luz (responsável); José Artur Casimiro /          

Francisco Aglauberto de Lima Guveia (bolsistas), Milton Castelo e         

Antonio Fabio da Silva (voluntários).  

○ Resumo: No presente projeto tem-se como objetivo desenvolver uma         

variedade de milho adaptada às condições edafoclimáticas do Maciço de          

Baturité. Este projeto refere-se ao ciclo 2 (C2) do programa de seleção            

recorrente supracitado. No ciclo 1 (C1) programa, 80 famílias de meios           

irmãos foram avaliadas entre e dentro de família de meios-irmãos          

gerando a população C2 objeto deste estudo. No C1, a média de            

produção e produtividade foi de 5.033,90 kg.ha-1 e 4.316,04 kg.ha-1          

respectivamente. A superioridade em relação à testemunha BRS        

Catingueiro foi de 8,67%. O ganho genético para produção de grãos foi            

de 14,58% segundo índice de Mulamba & Mock. Finalizado o primeiro           

ciclo de seleção, conclui-se por ampla variabilidade na população C1,          

com boas perspectiva de aumento na média a longo prazo, assim, foram            

selecionadas as 80 plantas na seleção dentro de famílias de meios-irmãos           

para formar o ciclo C2 de melhoramento dando continuidade ao processo           

de seleção recorrente. Espera-se para o C2 ganhos genéticos na produção           

e produtividade semelhantes ao C1. A cultura do amendoim desperta          

grande interesse econômico. Além de constituir uma importante fonte de          

proteína vegetal e de óleo comestível, atende a diversos mercados, seja           

para o consumo, seja para a indústria oleoquímica. Esta cultura é uma            

alternativa para a agricultura familiar, pois, seus grãos possuem um alto           

valor agregado possibilitando uma complementação da renda familiar.        

Não obstante, a sua plasticidade fenotípica, sabe-se que tipos mais ou           

menos adaptados podem ocorrer em função da seleção direcional,         

principalmente, quando esta seleção é praticada por pequenos produtores         
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de forma intuitiva. Para uma melhor resposta dos genótipos à produção, é            

necessário, entre outros, que haja boa capacidade de adaptação ao          

ambiente de cultivo. Durante o cultivo, é de suma importância que as            

exigências hídricas sejam atendidas principalmente a partir do início do          

florescimento, pois a partir deste período, muitos eventos começam a          

ocorrer na planta como: produção de flores, fecundação, formação dos          

ginóforos, penetração dos ginóforos no solo e o desenvolvimento das          

vagens. Nesse contexto, é necessário o desenvolvimento de genótipos         

tolerantes ao estresse hídrico e que suportem as flutuações de          

pluviosidade tão características das microrregiões do Nordeste, em        

especial, da região do maciço de Baturité. Neste trabalho, serão avaliadas           

quatro populações segregantes F3 de amendoim com vista à seleção de           

genótipos adaptados, produtivos e que apresentem boas qualidades de         

vagens e sementes.  

➢ Título do projeto: Cultivo de hortaliças em sistema hidropônico sob diferentes           

declividades das calhas de condução e das diluições do biofertilizante. 

○ Período: 29/07/2020 a 31/03/2021.  

○ Responsáveis: Albanise Barbosa Marinho - orientadora/professora; Max       

César de Araújo - co-orientador/professor; Rosaliny de Castro Lourencio         

- discente responsável pela pesquisa.  

○ Resumo: A técnica de hidroponia consiste em cultivar plantas sem solo,           

onde as raízes recebem uma solução nutritiva balanceada que contém          

água e nutrientes. Para conduzir um cultivo com hidroponia orgânica, é           

possível a montagem de um manejo ecológico sustentável, podendo         

alterar o material utilizado em sua estrutura para condução da solução           

nutritiva, por exemplo, colmos de bambu. Assim, o objetivo deste          

projeto é desenvolver um sistema alternativo de hidroponia, utilizando         

calhas de bambu como condução de água em cinco declividades e a            

partir deste sistema, avaliar o desempenho de hortaliças, tipo rúcula e           

agrião, em dois ciclos consecutivos, sob diferentes diluições de         

biofertilizante. O delineamento experimental será inteiramente      

casualizado (DIC), no esquema de parcelas subsubdivididas no tempo.         

As parcelas serão constituídas pelos ciclos de cultivo (dois ciclos de cada            

cultura), as subparcelas serão constituídas por três taxas de diluição da           
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solução nutritiva (biofertilizante diluído em água): 1:2; 1:3 e 1:4. As           

subparcelas serão constituídas de cinco declividades das linhas de         

condução (2, 3, 4, 5 e 6%). Serão avaliados: o acúmulo de massa de              

matéria seca e taxa de crescimento absoluto; altura da planta; número de            

folhas; massa fresca e seca da raiz e da parte aérea, produtividade e             

indicadores financeiros.  

8.5. Principais pontos de destaque do ano de 2020 

➢ Retorno do acesso à internet, cabeada e wi-fi, através de contrato com a empresa              

Staynet (link dedicado de 10 Mb).  

➢ Socialização, na página da FEP, da produção científica (artigos, TCC,          

congressos, etc.) de projetos/pesquisas ocorridos na fazenda.  

➢ Redução drástica do fornecimento de arranjos florais e projetos de pesquisas em            

virtude da pandemia de COVID-19 que assolou o mundo. 

8.6. Sugestões de melhorias para a FEP 

Abaixo são citadas algumas sugestões, para melhorias na Fazenda Experimental          

Piroás (FEP):  

➢ Necessidade de se ter uma verba (receita) mensal ou anual monetária para            

manutenção da fazenda e aquisição de insumos agrícolas, como também para           

manutenção de criação de animais domésticos com intuito de se ter um suporte             

adequado às aulas práticas na área de zootecnia.  

➢ Criação de fundação, empresa júnior, etc. para possibilitar a comercialização de           

produtos da fazenda.  

➢ Aquisição de água mineral a todos os usuários da fazenda.  

➢ Aquisição de radiocomunicadores para que se tenha uma comunicação eficiente          

em toda a área da fazenda.  

➢ Ampliação e construção das estruturas físicas (galinheiro, minhocário, curral)         

conforme recomendação feita na visita do MEC.  

8.7. Relatório da FEP 

Este relatório da FEP foi elaborado por:  

➢ Lourenço Marreiros Castelo Branco (Siape 2150836);  

➢ Erasto Gonçalves de Oliveira (Siape 2215754); e 

➢ Francisco Raimundo Olegário de Sousa (Siape 2235304). 
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9. Incubadora Tecnológica de Economia Solidária (INTESOL) 

Nós até pensamos que não seria possível apresentar um relatório, descrevendo as            

nossas ações, pois chegamos a entender que não havia resultados a mostrar diante do tão               

desafiante cenário que vivenciamos no ano de 2020. 

Aparentemente, não teríamos “pedaços” para juntar e trazer à tona cada ação,            

atividade que, carinhosamente, conseguimos tecer, mesmo a poucas mãos e a poucos            

encontros com os que se fizeram, se deixaram ou continuaram a se envolver com e na                

INTESOL. 

A pandemia chegou nos desafiando a “parar” e a não mantermos contato físico.             

Tivemos que cumprir essa exigência e, com ela, “abandonar” as práticas presenciais. A             

sede da INTESOL, que precisava de organização, ficou aguardando a sinalização de            

uma retomada mínima. Nossa, não foi um ano fácil e mais, não foi um ano de números,                 

de quantificar ações, de celebrar juntos, no abraço, no aconchego. Tivemos que            

aprender a ser sem conviver, valorizar o ter, mesmo sem estar perto para cuidar, manter.               

Grandes aprendizados que aos poucos vão tomando forma, vão se evidenciando como            

necessários. 

Sim, não deixamos de fazer, na verdade, priorizamos manter os vínculos,           

analisar resultados, percorrer a tão sonhada institucionalidade, realinhar nosso foco de           

intervenção. A pesquisa como atividade aconteceu sob uma única via – entender a             

viabilidade socioeconômica e a partir dela elaborar o plano de ação. No que se refere à                

extensão, optamos por manter os grupos sintonizados e, nessa linha, orientá-los a            

participarem das atividades externas que estavam sendo ofertadas de forma “on line”.            

Não foi uma opção fácil, contudo os grupos da Rede de Arte, Cultura e Agricultura               

Familiar - RACAF - foram chamados e orientados a se envolver nessa teia de relações               

que desafiou a todos. Da mesma forma, aproveitamos para nos instrumentalizar em            

métodos e processos que nos ajudassem a fazer nossas escolhas, a encontrar nosso foco.              

Aprendemos, ensinamos  e trocamos saberes. Ufa! Pensamos que não conseguiríamos. 

Achamos interessante a necessidade de aflorar a escrita em relação aos           

resultados do ano de 2020. O ano em que aparentemente “o planeta pediu para parar”.               

Não são muitos, mas resguardamos como um dos principais resultados, a capacidade de             

entender essa “parada” como necessária, representando o renascimento de cada um dos            

envolvidos no referido projeto e, especialmente, no surgimento de uma incubadora mais            

focada sobre onde se quer chegar. Aqui, trazemos o que fizemos, para quem fizemos e               

como cada ação, cada modo de agir contribuiu para ressignificar nossos processos de             
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trabalho. Assumimos, inclusive, que todo esse processo foi necessário para trazer à tona             

nosso foco de intervenção de forma mais especializada. Sabemos que a cada ano esse é               

um exercício que precisa ser realizado. 

Evidenciamos que, no relatório síntese 2016-2019, já havíamos projetado         

apresentar uma INTESOL com uma nova cara, um novo jeito de fazer, só não sabíamos               

como isso aconteceria. Pois, é a vida nos surpreendendo sempre, pensamos às vezes que              

temos o controle de tudo e nos deparamos com situações que nem a nós pertence o                

entendimento. 

Bom, não tivemos que “balançar” muito para chegar onde chegamos. Foi-nos           

dado momentos de reclusão e de muita paciência, isso sim. Foram tantos os momentos              

que nos desafiaram, mas também muita dedicação e amor das pessoas envolvidas. Não             

teria espaço nesse documento para descrever os muitos suspiros dados! Ufa, fizemos            

algo, enfim, muito representativo! Gratidão é a palavra de ordem.  

Que venha um 2021 de muito sucesso e a certeza que o que aprendemos no ano                

de 2020 será a marca para consolidar os planejamentos dos muitos anos vindouros! 

9.1 Nossa História, Nossas Caminhadas 

A Incubadora Tecnológica de Economia Solidária (INTESOL), da Universidade         

da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), foi criada no dia           

13 de dezembro de 2013, através da Chamada Pública         

MCTI/SECIS/MTE/SENAES/CNPq nº 89/2013. A INTESOL tem como missão        

promover a economia solidária, por meio de ações de ensino, pesquisa, extensão e             

articulação, fortalecendo a agricultura familiar e contribuindo para o desenvolvimento          

territorial sustentável do Maciço de Baturité e área metropolitana de Fortaleza e dos             

países-parceiros da UNILAB, tendo como foco principal a inclusão produtiva e gestão            

social. 

Em termos estritamente educativos, a Incubadora volta-se para a inclusão          

produtiva, trazendo, para tal fim, o debate da economia solidária na perspectiva do             

desenvolvimento territorial. Busca-se apresentar, como uma das alternativas de debate e           

de práticas que se contrapõem ao modelo de desenvolvimento capitalista, apoiando           

especialmente as práticas de atividades, o que o grande capital considera ainda pouco             

rentável como, por exemplo, a reciclagem, a arte, a criatividade e a cultura, a produção               

agrícola e não agrícola familiar e artesanal, consumo e comercialização de alimentos,            

valorizando e destacando o importante papel da juventude, mulheres e comunidades           

tradicionais. Assim, investe-se fortemente na formação, valorizando a integração dos          
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saberes científicos e populares, em contribuição ao desenvolvimento dos saberes          

apropriados. 

A gestão social se relaciona diretamente com os processos produtivos, com o            

planejamento, execução e controle social das políticas públicas. Desse modo, a           

INTESOL se comporta como agente educativo, para contribuir com a ampliação da            

consciência política dos atores sociais através de processos formativos e da orientação,            

para inserção destes nas instâncias de participação cidadã, além de contribuir para            

fortalecer a relação entre governo e sociedade. 

No ano de 2020, assim como a grande maioria das instâncias das universidades,             

a Incubadora procurou obedecer ao que foi ordenado em relação aos procedimentos da             

pandemia. Manteve sua sede sem acesso ao público interno e externo, exigindo tanto do              

público beneficiário, quanto dos voluntários envolvidos – discentes, docentes,         

pesquisadores – que ficassem em casa, para evitar a proliferação da COVID-19,            

realizando, em parceria, ações emergenciais de combate à pandemia, como a           

distribuição de cestas básicas, álcool em gel e máscaras produzidas pelas mulheres            

artesãs da RACAF. 

Este relatório destaca as ações possíveis, realizadas no ano de 2020,           

representando, mais uma vez, um momento de ressignificação da nossa prática, diante            

dos arranjos que teremos que fazer em relação à conjuntura atual e às mudanças              

ocasionadas pela tão sonhada institucionalidade. 

Aproveitamos para agradecer, em especial, cada sujeito que se manteve conosco;           

prestigiar aqueles que foram levados para o outro plano pela COVID-19 ou outra             

doença, que juntos estiveram para consolidar os resultados de anos anteriores, mas, em             

especial, o ano de 2020. Nosso muito obrigada! 

Nessa linha, dizemos que representou e representa os diversos momentos de           

produção, reprodução, troca de experiências e vivências, especialmente, a participação          

de eventos externos para manter a rede RACAF viva. 

Foi preciso suplantar ações que não estavam condizentes ao planejado, para o            

ano de 2020, e foi possível, graças ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em              

Desenvolvimento, Educação e Economia Solidária (NEPDEESOL), realizar as palestras         

de aprofundamentos de temas relacionados ao papel e foco da INTESOL e,            

respectivamente, de interesse dos grupos. 

 Além desse instrumento, que nos ajudou a realizar debates sobre gestão social e             

inclusão produtiva, trazendo a reflexão sobre o importante papel da extensão           
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universitária, como instrumento de cidadania, foram realizadas várias orientações sobre          

participação em eventos externos e espaços de comercialização “on line”, apesar de ter             

sido um ano em que não fizemos a atividade de alusão ao aniversário da INTESOL,               

como vinha sendo realizado a cada ano. 

Este documento faz o breve relato dos resultados numéricos alcançados no ano            

de 2020, enfatizando os sujeitos, a área geográfica e as ações realizadas. 

9.2. A INTESOL e o ano de 2020 em números 

9.2.1. Público beneficiário 
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PÚBLICO QUANTIDADE 

ANO 2020 

Discentes (bolsistas, colaboradores em ações pontuais,      
voluntários e pesquisadores de TCC). 

05 

Docentes (dentre os que iniciaram juntos a INTESOL,        
colaboradores em ações pontuais. Vale aqui retratar que são         
discentes dos diversos institutos da UNILAB, com exceção do         
Instituto de Enfermagem). 

  

03 

Técnico (da Unilab, mas também da Ematerce, SDA). 03 

Colaboradores, em especial, as instituições/grupos que      
passaram por processos de Desincubação e órgãos como        
Banco do Nordeste, Fecomércio – SEC/SENAC, SENAR,       
SEBRAE, Fé e Alegria, ESPLAR, INCRA, Agências de        
fomento como CNPq, Prefeituras e outros para realização de         
grandes eventos e manutenção das agendas com os Integrantes         
da Rede de Arte, Cultura e Agricultura Familiar. 

  

06 

Articuladores locais (bolsista e/ou voluntário). 02 

Apoiadores de outras universidades e redes locais, nacionais e         
internacionais. 
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Fonte: Própria autoria (INTESOL), com base nos registros INTESOL, 2020 

A quantificação real de beneficiários é um dado difícil de ser computado,            

especialmente, em ações de caráter não presencial. Desse modo, para concretização da            

tabela acima, utilizamos os registros das ações realizadas com a RACAF e ainda a              

ligação mantida com os diversos públicos em que estamos em interação. Não tivemos             

como quantificar uma base representativa do público indireto, embora não tenhamos           

dúvidas de que existe um público indiretamente atendido. A seguir, elencamos as ações             

realizadas. 

9.2.2. Ações realizadas/área geográfica 2020 
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Beneficiários Diretos – Rede de Arte, Cultura e Agricultura         
Familiar (RACAF), são em média 70 grupos dentre        
cooperativas, assentamentos rurais, redes de artesanatos,      
unidades de produção familiar. *Porém com possibilidade de        
ampliação para o ano de 2020. 

  

42 

  

Parceiros estratégicos (dentre ONG´s atuantes no território,       
comércio e bancos locais). 

02 

TOTAL GERAL – considerando que as ações foram        
realizadas  “online”. 
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AÇÕES REALIZADAS ÁREA GEOGRÁFICA QUANTIDADE 

Visitas técnicas de identificação dos     
grupos beneficiários. 

Pacoti, Aracoiaba, Aratuba,   

Ocara. 

 04 

Incubação. Envolvendo os diversos   

grupos componentes da   

RACAF, envolve 16   

municípios. 

  

12 
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Oficinas de nivelamento   

metodológico. 

Com mulheres artesãs   

RACAF envolve 16   

municípios. 

 

04 

Orientação a participação de eventos. Vários municípios membros   

RACAF. 

 

06 

Encaminhamento de membros   

RACAF para Participação em eventos     

“on line”. 

Vários municípios.  

13 

Reuniões de acompanhamento à    

RACAF. 

Diversos.  

04 

Campanha de prevenção ao    

COVID-19 com membros RACAF e     

seus familiares, inclusive com    

elaboração de um vídeo. 

Território Maciço de   

Baturité. 

  

01 

Solicitação de álcool em gel a      

parceiros externos com distribuição    

para grupos e hospitais locais. 

Território maciço de   

Baturité. 

200 litros 

distribuídos, 03 

hospitais 

beneficiados 

Produção e doação de 3.000 máscaras      

pelas produtoras como atividade de     

campanha de prevenção ao COVID     

-19. 

Território maciço de   

Baturité e área   

metropolitana de Fortaleza. 

  

3.000 máscaras 



9.3. E o futuro 

A INTESOL, desde 2013, vem buscando se institucionalizar. O ano de 2020            

desafiou provavelmente o mundo inteiro a parar; um momento possível para repensar            

ações e concretizar sonhos de forma conectada com um mundo em mudança. 

Mudamos de espaço, mas não tivemos condições de suplantar a importância           

deste em nossas vidas. A INTESOL foi vivenciada em 2020 de forma a quase não fazer                

uso das suas estruturas físicas. Foi um ano que nos desafiou de todas as formas,               

inclusive de avaliar a continuidade das ações. Contudo, os dias que se procederam nos              

mostraram a relevância de sua continuidade. 

Ainda não está claro para onde vamos. Isso continua a mudar tudo – a forma de                

fazer gestão, a inserção dos colaboradores, dos projetos - contudo esse “novo” jeito nos              

fez entender que estamos num presente que deve ser regado para que possamos pensar              

no futuro. E que venha o futuro. 

 9.4. Relatório da INTESOL 

Este relatório foi elaborado pela própria Coordenação da Incubadora         

Tecnológica de Economia Solidária. 
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Elaboração do plano de negócio,     

regimento e análise de viabilidade. 

Redenção. Processo 

institucionalidade 

Intesol em 

andamento 

Planejamento Intesol 2021. Interno. 01 


