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Resumo: Trata-se de um projeto de parceria entre a UFSM com Ministério de 
Desenvolvimento Agrário/INCRA e a Fundação do Banco do Brasil,  com o objetivo de 
formar agentes de assistência técnica e extensão rural para o trabalho junto à agricultura 
familiar e assentamentos rurais, proporcionando uma formação diferenciada a um grupo 
de estudantes  dos últimos semestres dos cursos das ciências agrárias da  UFSM e aos 
técnicos das organizações parceiras no projeto. Além de propiciar uma experiência 
concreta de ensino/aprendizagem e um espaço de reflexão aos estudantes e das ciências 
agrárias da Universidade Federal de Santa Maria acerca da problemática agrária e do 
desenvolvimento rural, o presente projeto pretende desenvolver uma experiência piloto 
de assistência técnica e extensão rural em assentamentos de reforma agrária e áreas de 
agricultura familiar, com o objetivo de criar referências para formação técnica nessa 
temática. Através de metodologias participativas, pretende diagnosticar e trazer os 
principais problemas vivenciados pelos assentados e agricultores familiares para os 
contextos de ensino e pesquisa da instituição, contribuindo para sua resolução mediante 
construção participativa de alternativas, discutidas coletivamente entre estudantes, 
técnicos e agricultores envolvidos. O projeto é coordenado por um comitê gestor 
formado pelas entidades parceiras, que são: Cooperativa de Prestação de Assistência 
Técnica ao Assentados de Reforma Agrária (COPTEC), O projeto COOESPERANÇA, 
o Núcleo de Apóio a Reforma Agrária (NARA) e o Grupo de Agroecologia Terra Sul 
(GATS). Integram o projeto 13 estudantes dos últimos semestre dos cursos das ciências 
agrárias do Centro de Ciências Rurais da UFSM e 04 técnicos indicados pelas entidades 
parceiras. As atividades do projeto estão sendo desenvolvidas nos assentamentos  
assistidos pela COOPTEC do município de Jóia  (113 famílias assentadas) , de Sarandi  
(150 famílias ) e Julio de Castilhos (180 famílias) e 12 associações de agricultores 
familiares associadas ao Banco da Esperança na região de Santa Maria e Alegrete (200 
famílias. 


