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1. APRESENTAÇÃO 

 

 A Semana da Família Rural constitui um projeto de extensão do Instituto Federal do Triângulo Mineiro 

- Campus Uberlândia realizado em parceria com o Estado de Minas Gerais - por meio da Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER-MG e com a Prefeitura 

Municipal de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento de Uberlândia 

– MG. 

Este projeto ocorre anualmente e é dirigido a agricultores (as) e seus familiares oriundos de diversos 

municípios principalmente da região do Triângulo Mineiro além de participantes de Goiás e outras regiões. As 

cidades que contaram com participantes inscritos na 30ª edição de 2019 foram: Araguari, Cachoeira Dourada, 

Campo Florido, Canápolis, Corumbaíba(GO), Canápolis, Indianópolis, Ituiutaba, Martinésia (distrito de 

Uberlândia), Monte Alegre, Monte Carmelo, Nova Ponte, Paracatu, Pedrinópolis, Prata, Romaria, Santa 

Vitória, Tupaciguara, Uberlândia, União de Minas, Urutaí(GO).  

Tem como objetivo proporcionar qualificação e aperfeiçoamento do conhecimento técnico e 

administrativo, por meio de cursos nas áreas de agropecuária, agroindústria, artesanato, meio ambiente e 

administração rural. Proporciona, também, o acompanhamento das tendências de mercado, além de propiciar 

oportunidades de integração, lazer e troca de experiências entre os participantes. 

 O projeto resulta em profissionalização do (a) agricultor (a) familiar,  que pode a partir do que aprendeu 

melhorar a qualidade da produção e agregar-lhe valor, além de proporcionar atualização e conhecimentos  para 

estudantes e comunidade de um modo geral.   Num mercado cada vez mais exigente e competitivo, esse saber 

torna-se um instrumento por meio do qual vislumbra-se a possibilidade de melhoria da sua condição de vida e 

trabalho que, em última análise, constitui o que se entende por inclusão social e emancipação.  

 O projeto começou a ser realizado em 1980 (século XX) e surgiu da necessidade de capacitar o(a) 

agricultor(a), com foco nas peculiaridades e necessidades de cada um. Percebeu-se, também, que havia a 

necessidade de se buscar parcerias, de modo a ampliar a oferta de capacitação e, assim, abranger cada vez mais 

pessoas. Inicialmente, os cursos eram voltados para a agricultura e pecuária e, a cada ano de realização da 

Semana, a oferta de oportunidades de capacitação foi se ampliando, até chegarmos à abrangência atual. 

A cada ano de realização da Semana da Família Rural os cursos foram se ampliando para atender às 

diversas necessidades apresentadas pelo seu público alvo. A partir de 2006 passou a contar com a participação 

de assentados da reforma agrária e comunidade urbana de Uberlândia e região. Dada à natureza dos cursos de 

capacitação oferecidos e aos resultados alcançados ao longo do tempo, em termos de profissionalização dos 

participantes, percebeu-se que o evento poderia também constituir um mecanismo que pudesse proporcionar 

profissionalização as famílias assentadas, pois estas, sabidamente, desejaram se fixar e trabalhar no campo. 

Nesse sentido, pode-se dizer, então, que a Semana da Família Rural veio, naturalmente, atender as necessidades 

dessas famílias que, cada vez mais e em maior número, buscam aprender e ampliar seus conhecimentos para 

atuar no campo.  

 Esse gradual movimento evolutivo foi, ao longo do tempo, conferindo ao projeto um caráter de união 

da família e fortalecimento da propriedade agrícola familiar, pois, se no início os cursos eram mais voltados 

ao principal provedor da família (comumente o pai), com o tempo surgiram oportunidades para os outros 

membros (mulheres e/ou filhos). Isso influenciou a adequação do nome do evento: de Semana do Produtor 

Rural, depois foi acrescentado o Encontro da Mulher Rural e, por fim, Semana da Família Rural: um diálogo 

entre o IFTM – Campus Uberlândia e a comunidade rural. Esse movimento pode ser percebido pelo número 

de inscritos na 29ª Edição ser majoritário do público feminino com 59,8% dos inscritos ser declarante do sexo 

feminino.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A importância para a região dos cursos ofertados pelo evento é percebida pelos relatos dos 

participantes e o retorno nos anos seguintes para a realização de outros cursos. Como a maior parte dos alunos 

com escolaridade até o ensino médio (69,2%) percebemos que a busca pela qualificação profissional para 

ampliar seu desenvolvimento profissional ou iniciar uma nova atividade que gere receita ou melhoria na 

qualidade de vida para o participante representa a busca por um futuro melhor para essas famílias e o interesse 

na Semana da Família Rural.  

Atualmente o mercado tem se mostrado bastante competitivo. Tal competitividade fica demonstrada, 

dentre outros aspectos, pela significativa variedade de produtos à disposição dos consumidores e diversas 

formas sob as quais esses produtos são apresentados. Pode-se dizer que é preciso não apenas produzir um bem 

ou serviço, mas torná-lo atrativo ao seu potencial consumidor.  
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Mas, nesse mundo da competitividade, não basta apenas variedade, é possível notar que há um fator 

fundamental: a qualidade. Cada vez mais o (a) consumidor (a) está exigente quanto àquilo que consome. 

Tal característica manifesta-se nos diversos setores da produção, incluindo os bens e serviços oriundos 

do meio rural. É a busca pela qualidade no resultado do trabalho exercido pelos produtores rurais que tem 

constituído, ao longo dos anos, o eixo norteador da Semana da Família Rural. Tem-se buscado, por meio dos 

cursos oferecidos, proporcionar a capacitação em seu sentido literal. Isso quer dizer que não basta só aprender 

a fazer, essa capacitação engloba também o “fazer com qualidade”, com diferencial, valorizando 

conhecimentos tradicionais e, ao mesmo tempo, utilizando-se de novas tecnologias. Em suma, oportunizando 

a profissionalização. 

Reside aí um aspecto que, por si só, justificaria a realização da 30ª Semana da Família Rural em 2019 

ao longo desses 29 anos. Na medida em que o (a) agricultor (a) familiar torna-se “profissional”, também se 

torna cada vez mais, capaz de caminhar na construção e solidificação dos seus próprios meios de sobrevivência. 

Consolida-se, dessa maneira, a inserção e permanência desse (a) agricultor (a) e seus familiares no 

mundo do trabalho, que, em última análise, constitui o meio pelo qual dá-se a inclusão social e econômica. 

Outro norteador de significativa relevância no âmbito da realização e dos resultados da Semana da 

Família Rural constitui-se da possibilidade de proporcionar a união familiar e a sua permanência no campo. 

Veja-se que, ao propiciar a profissionalização do agricultor e dos membros de sua família, estes passam a 

contar com a opção de permanecer no campo e sobreviver de atividades econômicas desenvolvidas na 

propriedade. Esse é, sem dúvida, um aspecto de relevância social ímpar. 

Cabe ressaltar que a área de abrangência do evento abriga um expressivo número de assentamentos da 

reforma agrária, distribuídos em municípios como: Araguari, Campina Verde, Gurinhatã, Ituiutaba, 

Uberlândia, Prata e outros.  Também foi identificado na 30ª edição um interesse de moradores da zona urbana 

de pequenos municípios ou distritos que após terem feito cursos em outras edições ampliaram o orçamento 

familiar e retornaram para participar de novos cursos oferecidos pela Semana da Família Rural realizada em 

2019. 

Entende-se que proporcionar mecanismos que possibilitem a permanência do agricultor familiar no 

campo, bem como sua subsistência com dignidade, contribui para evitar os severos desdobramentos sociais 

decorrentes do êxodo rural e, para moradores da zona urbana de pequenos municípios, novas alternativas 

comerciais e de subsistência. Nesse sentido, cumpre àqueles que têm a oportunidade de contribuir para evitar 

tais desdobramentos, fazê-lo. Dentre estes, o Estado e a sociedade civil organizada. 

 

3. PROGRAMAÇÃO PREVISTA: 

 

Período: 09 a 12 de julho de 2019 

Horário: 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h 

Local: IFTM – Campus Uberlândia 

 

DIA 09/07/2019 – TERÇA-FEIRA: 

8h às 9h30min: Recepção e acomodação dos participantes curso de Manipulação de Alimentos 

11h30min às 12h30min: almoço 

13h às 18h: Curso de Manipulação de Alimentos 

18h30min às 19h30min: Jantar 

 

DIA 09/07/2019 – TERÇA-FEIRA: 

7h30min às 9h30min: Recepção e acomodação dos participantes dos demais cursos 

9h30min: Abertura oficial 

11h30min às 12h30min: almoço 

13h às 18h: Cursos 

18h30min às 19h30min: Jantar 

19h30min às 21h30min: Apresentações culturais 

 

DIA 10/07/2019 – QUARTA-FEIRA: 

6h30min às 7h15min: Café  

7h30min às 11h45min: Cursos 

11h45min às 12h45min: almoço 

13h15min às 17h30min: Cursos 

18h30min às 19h30min: Jantar 
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19h30min às 21h30min: Apresentações culturais 

 

DIA  11/07/2019 – QUINTA-FEIRA: 

6h30min às 7h15min: Café  

7h30min às 11h45min: Cursos 

11h45min às 12h45min: almoço 

13h15min às 17h30min: Cursos 

18h30min às 19h30min: Jantar 

19h30min às 21h30min: Apresentações culturais 

 

DIA 12/07/2019 –  SEXTA-FEIRA: 

6h30min às 7h15min: Café   

7h30min às 11h45min: Cursos/Entrega de certificados 

12h00min: Encerramento 

 

 

4. INSCRIÇÕES  

 

Procedimento: 

 

1 - Pagamento de boleto/depósito bancário para o SINDICATO RURAL DE UBERLÂNDIA ou de acordo 

com termo de cooperação vigente na época do evento. 

 

2 - Apresentação do comprovante de depósito na sede da EMATER - MG local. 

 

2.1 - Caso haja necessidade, o período de inscrição poderá ser prorrogado pela comissão organizadora. 

 

3 - Valor das inscrições: preço único de R$ 20,00 por participante. 

       

4 - A EMATER - MG local emitirá comprovante de inscrição, o qual deverá ser apresentado pelo participante 

quando do ingresso nas capacitações, bem como armazenará 2ª via para auxílio no controle das inscrições 

efetivamente pagas.  

 

5 - As inscrições serão realizadas na EMATER –MG de Uberlândia e região, no período de 15 de maio a 01 

de julho de 2019 e, caso haja necessidade, esse período poderá ser prorrogado. 

 

6 – Antes de realizar a inscrição o participante deverá efetuar o depósito em conta do Sindicato Rural de 

Uberlândia empresa responsável pela gestão orçamentária e financeira do projeto. 

 

7 – No ato da inscrição o participante deverá apresentar o recibo de pagamento. 

 

5.  FEIRA/EXPOSIÇÃO: 

 

5.1. FEIRA GASTRONÔMICA 

A feira gastronômica tem como objetivo proporcionar aos alunos participantes dos cursos contatos com as 

empresas e incentivar o espírito empreendedor. 

 

1. Banca de alimentos; 

2. Banca de produtos artesanais; 

3. Banca de produtos diversificados; 

4. Banca de derivados de chocolates, bolos e biscoitos; 

5. Banca de derivados do mel. 

 

Poderão participar da feira a partir de Edital de Chamada Pública: 

 

● Empreendedores na área de processamento de alimentos que fizeram algum curso na área de 

alimentos ou que trabalham em feiras livres; 
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● Alunos que estão cursando o último ano ou período dos cursos do IFTM – Campus Uberlândia; 

● Outros. 

 

A participação na feira gastronômica será através de chamada pública e de seção de espaço onerosa, conforme 

Resolução nº 28/2018, de 21 de agosto de 2018. 

 

5.2. FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ARTESANATO E 

SERVIÇOS: 

 

Devido à necessidade de buscar a tecnologia para o produtor rural, a semana deverá contar com a 

exposição de máquinas e implementos agrícolas, com o objetivo de mostrar o que há de novo no mercado, 

apresentando assim tecnologia aos participantes. 

Poderão participar também empresas que oferecem serviços que venham agregar benefícios para os 

participantes. 

  A participação na feira de exposição será feita através de chamada pública, sendo concedido espaço 

físico através de termo de cessão de espaço de forma onerosa, conforme Resolução nº 28/2018, de 21 de 

agosto de 2018. 

 

5.3.  – DOAÇÕES: 

 

As doações de materiais didáticos pedagógicos de consumo serão formalizadas através de formulário próprio 

identificado em edital de chamada pública 

 

5.4. – PATROCÍNIO: 

 

Os patrocínios serão formalizados através de formulário próprio identificado em edital de chamada pública. 

 

6. ALOJAMENTO: 

 

O número de vagas tanto masculino quanto feminino para alojamento será de acordo com disponibilidade no 

período de inscrição para a 30ª Semana da Família Rural. Podendo ser alterado para ampliar ou reduzir 

conforme disponibilização da Direção Geral do Campus Uberlândia. As vagas serão divulgadas por edital de 

chamada pública e a inscrição será realizada pela EMATER e regionais, responsável pela listagem e 

documentação dos inscritos. Só poderão ficar no alojamento os participantes que não residirem na cidade de 

Uberlândia, distritos de Martinésia e Cruzeiro dos Peixotos.  

 

7. ALIMENTAÇÃO: 

 

Cada aluno será responsável pelo custeio de sua refeição. O refeitório do IFTM – Campus Uberlândia oferecerá 

café da manhã, almoço e jantar. 

A organização do evento oferecerá café (gratuitamente) para os alunos participantes. 

O participante poderá adquirir sua alimentação na feira gastronômica, no restaurante ou por meios próprios. 

 

8. CURSOS E ÁREAS PREVISTAS: 

 

Na 30ª edição estão previstos 28 cursos, abaixo identificados, que a comissão organizadora e os parceiros têm 

intenção de manter e ampliar. A confirmação dos cursos ocorrerá por reunião com os docentes em abril de 

2019. 

 

Área: Agropecuária:  
Objetivo: capacitar os participantes por meio de conhecimentos e tecnologias que proporcionem o aumento 

da produtividade agropecuária. 

 

1. Avicultura Caipira 
Número de vagas – 25 

Conteúdo programático: 

● Técnicas de manejo de criação de aves caipiras; 
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● Alimentação; 

● Sanidade; 

● Reprodução; 

● Instalação para criação caipira; 

● Legislação. 

 

2. Apicultura 
Número de vagas – 15 

Conteúdo programático: 

● Mel; 

●  Pólen; 

●  Geléia real;  

● Própolis;  

● Veneno das abelhas; 

●  Apiário;  

● Apicultura migratória ou móvel; 

●  Vestimenta;  

● Fumegador;  

● Formação de apicultor espanador;  

● Facas e garfos desoperculadores;  

● Pegador de quadros; Centrífugas;  

● Colméia. 

 

3. Bovinocultura de Leite/Produtos alternativos na produção animal  
Número de vagas – 25 

Conteúdo programático: 

● Manejo de pastagens; 

●  Produção de alimentos para o período seco;  

● Gestão e planejamento;  

● Obtenção higiênica do leite;  

● Controle sanitário. 

 

4. Jardinagem e Paisagismo 
Número de vagas – 20 

Conteúdo programático: 

● Biologia e fisiologia de plantas para jardinagem;  

● Principais espécies utilizadas em jardinagem; 

● Época de floração, clima e as plantas ornamentais;  

● solo,  substratos, irrigação, estilos de jardins; 

● influência das cores no jardim, planejamento de um jardim;  

● elaboração e leitura de projetos de jardins; 

● custo do projeto, implantação;  

● tratos culturais do jardim. 

 

5. Noções Básicas de Máquinas e Mecanização Agrícola 
Número de vagas – 30 

Conteúdo programático: 

● Trator e sua mecânica;  

● Semeadora adubadora;  

● Tecnologia de aplicação. 

 

 

6. Fruticultura 
Número de vagas – 15 

Conteúdo programático: 

● Pomar doméstico; 
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● Fruteiras do cerrado; 

● Colheita e pós colheita em fruticultura; 

● Agregação de valores em pós colheita em produtos e subprodutos da agricultura; 

● Vídeos técnicos; 

● Cultivares de banana; 

● Tipos de mudas de bananeira; 

● Tratos culturais (aulas práticas). 

 

7. Piscicultura Convencional e tanque rede 
 Número de vagas – 20 

Conteúdo programático: 

● Legislação e adequação ambiental; 

● Manejo piscicultura; 

● Alimentação; 

● Sanidade; 

● Produção; 

● Mercado. 

 

8. Plantas medicinais 
Número de vagas – 30 

Conteúdo programático: 

● Técnicas de tintura; 

● Infusão; 

● Confecção de pomadas. 

 

  Área: Administração Rural:  
Objetivo: capacitar os participantes de modo que este obtenha subsídios para planejar a produção e a 

comercialização dos produtos oriundos da propriedade e, assim, administrar a propriedade rural.  

 

1. Como Gerir uma Propriedade Rural 

Número de vagas – 40 

      Conteúdo programático: 

● Subsídios para planejar a produção; 

● Comercialização dos produtos oriundos da propriedade; 

● Administração da propriedade rural. 

 

2.  Turismo Rural 

Número de vagas - 40 

Conteúdo programático: 

● Gestão do turismo em propriedades rurais 

● Administração rural para o turismo. 

 

Área: Agroindústria:  
Objetivo: proporcionar a profissionalização e a consequente agregação de valor à produção já existente na 

propriedade rural, proporcionando também o resgate de conhecimentos tradicionais, passados de geração para 

geração. 

 

 

1. Manipulação dos alimentos 

Número de vagas – 50 

Conteúdo programático: 

● Contaminantes alimentares; 

● Microrganismos patogênicos; 

● Benéficos e deteriorantes; 

● Doenças transmitidas por alimentos;  

● Manipulação higiênica dos alimentos; 
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● Conservação; 

● Boas práticas; 

● Elaboração de POP. 

 

2. Processamento Artesanal de Carnes – Defumação 

 Número de vagas – 20 

Conteúdo programático: 

● Linguiças defumadas; 

● Lombo defumados; 

● Bacon defumado; 

● Costela defumada. 

 

3. Processamento Artesanal de Derivados do Leite 

Número de vagas – 25 

Conteúdo programático: 

● Legislação; 

● Produtos de queijos; 

● Padrão minas; 

● Frescal; 

● Muçarela; 

● Minas artesanal; 

● Iogurte; 

● Doce de leite; 

● Bebida Láctea; 

● Requeijão de corte; 

● Ricota.  

 

4. Processamento Artesanal de Quitandas caseiras 

 Número de vagas – 25 

Conteúdo programático: 

● Fermento caseiro; 

● Pães; 

● Roscas; 

● Sequilhos; 

● Bolos. 

 

5. Processamento Artesanal de Pimentas e Vegetais 
Número de vagas – 25 

Conteúdo programático: 

● Curtimento de pimentas; 

● Conservas; 

● Picles; 

● Molhos. 

 

6. Bolos Confeitados 

Número de vagas - 15 

Conteúdo programático: 

● Boas práticas de fabricação 

● Processamento de massas e confeitaria em bolos 

 

7. Processamento de alimentos Diet e light 

Número de vagas - 20 

Conteúdo programático: 

● Processamento de alimentos para receitas light e diet 

 

 

Área - Artesanato:  
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Objetivo: proporcionar fonte de renda, sobretudo ao jovem e à mulher, por meio da agregação de valor ao 

trabalho manual, propiciando o resgate e a valorização de tradições. 

 

1. Artesanato Decoupage 

Número de vagas – 15 

Conteúdo programático: 

● Técnicas em decoupage; 

● Manuseio da tinta; 

● Preparo e seleção das caixas; 

● Confecção de caixas. 

 

2. Artesanato em Biscuit 

 Número de vagas – 15 

Conteúdo programático: 

● Técnicas artesanais de trabalhos em biscuit 

3. Artesanato em Fuxico  

Número de vagas – 20 

Conteúdo programático: 

● Confecção de objetos em tecido utilizando a técnica de fuxico 

 

4. Artesanato em Crochê 

 Número de vagas – 12 

Conteúdo programático: 

● Tipos de pontos 

● Confecção de acabamentos de crochê em materiais têxteis 

  

5. Sabonetes Artesanais e Medicinais 

Número de vagas – 25 

Conteúdo programático: 

● Confecção de sabonetes artesanais e medicinais; 

● Confecção de shampoo e óleo medicinal. 

 

Área: Informática: 

Objetivo: Oportunizar ao homem do campo o contato com o mundo da informação tecnológica 

1. Informática Básica e Excel na propriedade rural 

Número de vagas – 30 

Conteúdo programático: 

● Introdução; 

● Noções básicas de informática; 

● Noções básicas de Excel; 

● Benefício da informática na propriedade rural. 

 

 Área: Meio Ambiente:  
Objetivo: Despertar a conscientização para a importância e os benefícios da preservação e/ou recomposição 

da qualidade ambiental. 

 

1. Agroecologia e produção orgânica 

Número de vagas – 15 

Conteúdo programático: 

 

●  Introdução à agroecologia 

● Conceitos 

●  Tipos de Agroecossistemas 

●  Agricultura de base ecológica 

●  Manejo ecológico de solos tropicais 

●  Legislação Produção para o mercado  
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OBS: Os cursos poderão ser modificados de acordo com a necessidade do projeto. 

 

9. CARGA HORÁRIA DOS CURSOS: 

Carga horária – 24 horas 

Todos os cursos terão uma carga horária de 24 horas com exceção do curso de manipulação de alimentos que 

será de 40 horas (exigência da vigilância sanitária). 

 

10. VISITAS TÉCNICAS PREVISTAS: 

 

Objetivo: As visitas têm como objetivo a demonstração prática das teorias estudadas em sala de aula. 

 

Serão previstas as visitas a seguir: 

● Visita ao laticínio em Cruzeiro dos Peixoto; 

● Visita ao viveiro de mudas no município de Araguari; 

● Visita à piscicultura da FERUB, Uberlândia – MG; 

● Visita à Fazenda para verificar a gestão rural. 

● Fazenda Santa Fé – Romaria/MG; 

● Piscicultura Nova Ponte/MG 

As visitas poderão ser alteradas de acordo com as necessidades do projeto. 

 

 

11. CERTIFICAÇÃO: 

1 - Terá direito ao certificado o aluno que tiver 60% de presença no curso; 

2 - Os certificados serão emitidos pelo IFTM – Campus Uberlândia em formulário padronizado; 

3 - Os certificados serão entregues no último dia do curso. 

 

12.  MATERIAL PREVISTO: 

 

Consultar lista de materiais anexo. 

 

13. RECURSOS HUMANOS: 

Serão previstos os seguintes recursos humanos: 

● Professores do IFTM – Campus Uberlândia – ministrar cursos e palestras. 

● Técnicos Administrativos do IFTM – Campus Uberlândia – apoio na organização do evento. 

● Instrutores da EMATER – Uberlândia – ministrar cursos e palestras; 

● Técnicos Administrativos da EMATER – Uberlândia - apoio na organização do evento 

● Servidores da Prefeitura Municipal de Uberlândia; 

● Palestrantes convidados. 

● Alunos do IFTM – Campus Uberlândia. 

 

14. MATERIAL GRÁFICO PREVISTO: 

1  Folders (um mil) para distribuir entre os inscritos e divulgar o evento;  

2 Apostilas; 

 

15. MATERIAL (INDIVIDUAL) PREVISTO PARA SER ENTREGUE AOS ALUNOS: 

1 500 pastas; 

2 500 blocos; 

3 500 canetas. 

 

16. ALIMENTOS E ARTESANATOS PROCESSADOS DURANTE OS CURSOS: 

 

Os alimentos processados serão disponibilizados para degustação e sorteios ao final dos cursos para os alunos 

participantes, como mostra da produção realizada pelos cursistas. O artesanato confeccionado será sorteado 

entre os participantes ao final do curso, como mostra da produção realizada pelos cursistas. 

 

17. ESTRUTURA FÍSICA: 
1 Centro de convivência; 
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2 Anfiteatro; 

3 Refeitório; 

4 18 (doze salas de aula); 

5 01(um) laboratório de informática; 

6 Plana de leite (Agroindústria); 

7 Planta de vegetais (Agroindústria); 

8 Planta de Carnes (Agroindústria); 

9 Laboratório de panificação; 

10 Laboratório de Meio Ambiente; 

11 Setor de horticultura; 

12 Setor de Bovinocultura; 

13 Setor de Avicultura; 

14 Setor de Piscicultura; 

 

18. VEÍCULOS PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS TÉCNICAS E TRANSPORTE DE 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO: 

1 02 (dois) ônibus – IFTM Campus Uberlândia; 

2 02 (dois) ônibus Prefeitura Municipal de Uberlândia; 

3 01 Veículo pequeno – IFTM Campus Uberlândia; 

 

19. SEGURANÇA  

A segurança do evento contará com os vigilantes do Campus e os vigilantes terceirizados, assim como o 

apoio da polícia militar que será formalizado por ofício. 

 

20. SAÚDE: 

Teremos uma ambulância e um Enfermeiro de plantão durante o período dos cursos, disponibilizados pela 

Prefeitura de Uberlândia de acordo com termo de cooperação vigência no período de realização do evento. 

 

 

21. CRONOGRAMA 

 

30ª SEMANA DA FAMÍLIA RURAL 

 

ATIVIDADES 

PERÍODO 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro 

Organização (reuniões) x x x x x x x x x 

Período de inscrições 

15/05/2019 a 05/07/2019 

    x x x   

Produção de folders e 

cartazes  

 x x x      

Divulgação   x x x x x x   

Compra de material 

didático e técnico  

   x x x    

Realização do evento 09 a 

11/07/2019 

      x   

Avaliação da Semana       x   

Organização da 

documentação 

x x x x x x x x x 

Convidar os 

organizadores/patrocinado

res para reunião 

x x x       

Prestação de contas       x x x 
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22. DAS PARCERIAS 

 

Assinatura de acordo de cooperação técnico-científica para realização do evento da 30ª Semana da 

Família Rural em 2019 entre os parceiros:  IFTM, EMATER-MG, a Secretaria Municipal de Agropecuária, 

Abastecimento e Distritos da Prefeitura de Uberlândia e o Sindicato Rural de Uberlândia para organizar, apoiar 

e realizar o evento. 

Devido à necessidade de buscar a tecnologia para o produtor rural, a semana deverá contar com a 

exposição de máquinas e implementos agrícolas com o objetivo de mostrar o que há de novo no mercado, 

apresentando assim tecnologia aos participantes e caso haja interesse as empresas poderão disponibilizar 

alguns materiais de consumo para serem utilizados pelos participantes durante os cursos, assim como realizar 

demonstrações de maquinários, proferirem palestras, fazer doações e patrocínios para o custeio da semana. 

Além das empresas, o evento oferecerá um espaço para os agricultores familiares que já tiveram 

oportunidade de qualificarem-se através de outras edições da Semana da Família Rural, para que os mesmos 

possam incentivar os alunos como empreender visando a inserção no mundo do trabalho. 

Enfim, as parcerias justificam-se pela grande demanda de consumos e a necessidade de trazer para o 

homem do campo eventos sociais e culturais que acontecem nos grandes centros, estimulando-os a sua 

agregação no campo e a busca do saber, pois uma das missões dos institutos federais e proporcionar a 

comunidade cursos através da extensão. 

 

A) IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro Campus Uberlândia: 

1. Registrar o projeto de extensão do evento da Semana da Família Rural 2019; 

2. Sediar o evento Semana da Família Rural 2019; 

3. Formalizar através de edital de chamada pública: cessão de espaço, doações e patrocínios para o 

evento Semana da Família Rural 2019;  

4. Formalizar através de edital de chamada pública: alojamento para 50 (cinquenta) participantes do 

evento Semana da Família Rural 2019, não residentes no município de Uberlândia;  

5. Mediar entre as partes o planejamento e a organização do evento Semana da Família Rural 2019; 

6. Fomentar a realização de cursos/oficinas/atividades, pelos servidores do Campus Uberlândia 

durante a Semana da Família Rural 2019; 

7. Divulgar o evento para a comunidade acadêmica do Campus Uberlândia e para a região de 

abrangência do IFTM, nos meios disponibilizados pela instituição; 

8. Produzir e disponibilizar a identidade visual e o layout dos materiais relativos ao evento; 

9. Criar comissão, por portaria, dos responsáveis pela elaboração do projeto da Semana da Família 

Rural de 2019; 

10. Disponibilizar 01 (um) ônibus para a realização das visitas técnicas; 

11. Receber e conferir os materiais/insumos para os cursos e oficinas durante a Semana da Família 

Rural 2019; 

12. Informar os quantitativos de materiais/insumos recebidos, utilizados e excedentes ao Sindicato 

Rural de Uberlândia;  

13. Emitir certificado de participação e organização do evento. 

 

    B) EMATER-MG - Empresa de Assistência Técnica Rural do Estado de Minas Gerais: 

1. Apoiar o desenvolvimento de atividades de extensão rural disponibilizando recursos humanos e 

materiais necessários para tal, se for o caso; 

2. Auxiliar o IFTM a equipar os laboratórios afins ao objeto deste acordo, se for o caso, mediante prévia 

autorização de seu responsável; 

3. Disponibilizar meios de transporte em caráter permanente e/ou provisório para o desenvolvimento das 

atividades, se for o caso; 

4. Disponibilizar transportes, equipamentos e estrutura física para suporte aos cursos, inscrições e demais 

atividades, quando for o caso; 

5. Divulgar as atividades, objeto deste acordo, mediante prévia autorização de seu responsável; 
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6. Encaminhar ao IFTM, ao final de cada atividade, os documentos necessários para o fechamento dos 

relatórios pertinentes; 

7. Efetuar inscrições das atividades que serão definidas pelas partes, conforme os projetos ou planos de 

trabalhos, efetuando os devidos encaminhamentos; 

8. Acompanhar a impressão gráfica dos materiais produzidos para o evento; 

9. Organizar e acompanhar a feira gastronômica; 

10. Organizar e acompanhar a Feira de Equipamentos, Implementos e Maquinário Agrícolas; 

11. Organizar excursões de municípios atendidos pela EMATER, para o evento;  

12. Fomentar a participação de produtores para participar do evento; 

13. Compor comissão responsável pela elaboração do projeto e evento da Semana da Família Rural de 

2019. 

 

C) Prefeitura Municipal de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária e 

Abastecimento: 

 

1. Apoiar o desenvolvimento de atividades de extensão disponibilizando recursos humanos e materiais 

necessários para tal, se for o caso; 

2. Compor comissão responsável pela elaboração do projeto e evento da Semana da Família Rural de 

2019; 

3. Fomentar a participação de produtores para participar do evento; 

4. Disponibilizar a banda Municipal para apresentação na abertura do evento; 

5. Providenciar transporte para participantes do evento do Terminal Rodoviário de Uberlândia para o 

Campus Uberlândia, no início e encerramento do evento; 

6. Disponibilizar no mínimo 02 (dois) ônibus para a realização das visitas técnicas; 

7. Confeccionar as pastas para os alunos participantes dos cursos; 

8. Organizar, disponibilizar e montar as tendas necessárias para o evento; 

9. Organizar e disponibilizar atendimento emergencial de saúde por meio de ambulância e enfermeiro 

durante a realização do evento. 

 

 

D) Sindicato Rural de Uberlândia/Fundação de Apoio: 

1. Apoiar o desenvolvimento de atividades de extensão rural disponibilizando e materiais necessários 

para tal, se for o caso; 

2. Receber doações e patrocínios financeiros para o evento da Semana da Família Rural 2019; 

3. Receber o pagamento das inscrições referente a Semana da Família Rural de 2019; 

4. Apresentar o comprovante do quantitativo financeiro de inscrições pagas, doações e patrocínios para 

o evento da Semana da Família Rural 2019; 

5. Executar financeiramente o pagamento dos materiais relativos aos cursos e oficinas programados no 

plano de trabalho; 

6. Destinar toda a verba arrecadada de inscrições, doações e patrocínios para aquisição de 

materiais/insumos para a realização de cursos e oficinas durante a Semana da Família Rural 2019;  

7. Doar excedentes de materiais/insumos não utilizados durante a Semana da Família Rural 2019 para o 

IFTM - Campus Uberlândia; 

8. Apresentar relatório contendo prestação de contas, com apresentação de nota/cupom fiscal referente a 

gestão financeira da 30ª Semana da Família Rural 2019. 

 

 

 

23. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:  
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23.1.  – DAS ARRECADAÇÕES FINANCEIRAS: 

Visando transparência e de modo a atender os princípios da administração pública a gestão financeira da 30ª 

Semana da Família Rural será feita pelo Sindicato Rural de Uberlândia com competência jurídica e financeira 

para esta finalidade.  

 

Toda arrecadação financeira será destinada unicamente para custear o projeto da 30ª Semana da Família Rural 

no ano 2019.  

 

23.2 - SOBRA FINANCEIRA: 

 

Ao final do evento e caso haja sobra de recurso financeiro, este será depositado na conta única do tesouro 

nacional do IFTM – Campus Uberlândia. 

 

23.3.  DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

 

A) Serão convocados todos os organizadores e parceiros para participarem da prestação de contas. 

 

B) A prestação de contas será feita em reunião entre a comissão organizadora e os parceiros, neste momento 

serão apresentados: notas/cupom fiscais e recibos que serão confrontados com o extrato bancário gerando 

um relatório com descrição de entradas e saídas e apuração de saldo final. 

 

  B.1) havendo sobra de recurso financeiro, será apresentado também o recibo de depósito (DARF) na conta 

única do Tesouro Nacional do IFTM - Campus Uberlândia. 

 

C) A reunião será realizada no gabinete da direção geral do Campus Uberlândia, no mês de setembro/outubro 

em dia e horário a ser definido pela comissão organizadora da 30ª Semana da Família Rural de 2019 e 

registrada em ATA; 

 

D) Após a conclusão e aprovação do relatório de prestação de contas, o mesmo será entregue para cada um dos 

participantes e disponibilizado publicamente no site do IFTM – Campus Uberlândia. 

 

 

24.  REFERÊNCIAS 
 

BRASIL. Lei de criação dos Institutos Federais. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/.../lei/l11892.htm>. Acesso em: 21 jun 2013. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO. Resolução nº 139, de 19 de dezembro de 2011. 

Uberaba: IFTM, 2011. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO. Resolução nº 28/2019, de 21 de agosto de 2018. 

Uberaba: IFTM, 2018. 

 

EMATER-MG. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. Disponível em: 

<www.emater.mg.gov.br> Acesso em: 13 dez 2018. 

 

 

Uberlândia, ____/____/____. 

 

  COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

PORTARIA CGP-UDI / N°:_______ DE ___/___/___ 
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