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EDITAL/UFU/PROEXC/ N° 107/2017 

ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO∕ ATIVIDADES DO BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 

INTRODUÇÃO: 

O Programa de Extensão Integração UFU/Comunidade (PEIC) atua fomentando a extensão e é 

coordenado pela Diretoria de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFU com a 

participação de docentes e técnicos de todos os campi dessa Universidade. Nesse sentido, o projeto 

“Alimentos Biofortificados: promoção da segurança alimentar e o desenvolvimento da agricultura 

familiar no município de Monte Carmelo-MG” buscará a integração entre a universidade e a 

sociedade, fortalecendo o compromisso da UFU com o desenvolvimento social da região. A 

alimentação e nutrição são fundamentais para o desenvolvimento humano e devem ser inseridas em 

um contexto de ações integradas, voltadas para a prevenção e a promoção da saúde e de modos de 

vida saudáveis. A biofortificação de alimentos no Brasil aspira diminuir a desnutrição e garantir 

maior segurança alimentar por meio do aumento dos teores de ferro, zinco e vitamina A na dieta da 

população. Tem como alvo a população mais necessitada, utiliza mecanismos de distribuição já 

existentes, é cientificamente viável e efetiva em termos de custos, além de complementar outras 

intervenções em andamento para o controle da deficiência de micronutrientes.  

 

JUSTIFICATIVA: 

A execução deste projeto poderá contribuir para a incorporação de alimentos biofortificados ao 

preparo da merenda escolar das escolas e creches municipais de Monte Carmelo e possibilitará o 

acesso de toda a população carmelitana a alimentos biofortificados e cultivados sem contaminantes 

e sem uso de agrotóxicos que ponham em risco a saúde. Devido a importância do projeto para a 

comunidade da região, sua execução será uma oportunidade de aplicar e disseminar os 

conhecimentos científicos adquiridos na universidade em trabalhos práticos que beneficiem a 

comunidade, fortalecendo o vínculo ensino, pesquisa e extensão, e fortalecendo seu compromisso 

com o desenvolvimento social. A realização das atividades possibilitará que docentes e discentes 

da UFU dialoguem com os agricultores e consumidores, atuando para o desenvolvimento das 

atividades agrárias que enfatizem o conhecimento agroecológico, desenvolvimento rural e social da 

região e a promoção da segurança alimentar. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL 

O presente projeto de extensão tem como objetivo promover o desenvolvimento da agricultura 

familiar e melhoria nutricional da merenda escolar e da alimentação da população de Monte 

Carmelo.  
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ESPECÍFICOS 

Possibilitar a produção e incorporação de alimentos biofortificados na alimentação de crianças de 

creches, escolas municipais e na Feirinha Solidária Agroecológica da UFU, possibilitando assim a 

integração entre a Universidade e a sociedade, fortalecendo o seu compromisso com o 

desenvolvimento social da região. 

 

PERFIL DO BOLSISTA: 

Ser aluno(a) do curso de graduação em Agronomia e Engenharia Florestal; 

Ter disponível 20 horas semanais para execução das atividades do projeto;  

Ser comunicativo(a) e ter facilidade para lidar com o público interno e externo da UFU;  

Ter capacidade e disposição de envolvimento e comprometimento com o trabalho;  

Domínio da Língua Portuguesa (leitura e redação);  

Conhecimento em informática (Word; Excel, PowerPoint, Internet e CorelDRAW®);  

Disposto(a) a desenvolver atividades em equipe;  

Ter responsabilidade e sigilo nos dados manuseados e nas ações do projeto; 

Ter conhecimento sobre os sistemas orgânicos e agroecologia;  

Ter participado ou estar participando de atividades ou projetos de extensão;  

Ter disposição para trabalhos manuais no campo e com a comunidade. 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Acompanhar todas as ações do projeto;  

Auxiliar na preparação de ambientes e na realização de eventos relacionados ao projeto;  

Participação em reuniões para tratar de planejamento e execução de atividades do projeto;  

Diagramação de peças publicitárias (Mídia impressa e Digital) relacionadas ao projeto; 

Manter uma Unidade de Produção Agroecológica na UFU e na Estação Experimental de 

Hortaliças; 

Realizar trabalhos manuais no campo e na comunidade; 

Visitar agricultores familiares residentes no município de Monte Carmelo e região; 

Manter cadastro atualizado de todos os produtores que participam do projeto; 

Assistência técnica para os produtores familiares que participam do projeto;  

Produção de materiais técnico-científicos e informativos destinados aos produtores familiares;  
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Realização de oficinas e palestras nas escolas e creches municipais;  

Produção de materiais técnico-científicos e informativos para divulgar os alimentos biofortificados; 

Acompanhamento da Feirinha Solidária Agroecológica da UFU;  

 

CONTRIBUIÇÃO DA BOLSA PARA O (A) ALUNO (A) 

A bolsa permitirá aos discentes o pleno exercício das atividades propostas, possibilitando sua 

dedicação e envolvimento com o projeto. 

 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação do bolsista será feita no decorrer da realização das atividades propostas. Para tanto, 

serão utilizadas fichas de avaliação e observações realizadas por alunos e pelos coordenadores do 

Programa, Projetos e subprojetos. 

 

Uberlândia, 02 de outubro de 2017. 


