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Resumo da Proposta:
A presente proposta pretende dar continuidade as ações do Núcleo de Educação, Pesquisa e Práticas em Agroecologia e
Geografia (NEPPAG/UFPE). Através dos diversos eventos e espaços, o projeto pauta a construção de estratégias para a
ampliação e o fortalecimento da agroecologia como referência para o bem-viver e um desenvolvimento sob a
perspectiva socioambiental. Parte-se do princípio em valorizar-se a história e o acúmulo do conhecimento
agroecológico constituído nas experiências dos agricultores, nas organizações agroecológicas e nas instituições que
adotaram a agroecologia como base para seus trabalhos ligados a pesquisa, ensino e extensão. Nesse sentido, o projeto
objetiva contribuir para que a agroecologia se fortaleça como referência no desenvolvimento das estratégicas das
populações rurais e das diversas comunidades tradicionais e que essas experiências possam ser ampliadas para um
número maior de comunidades, de municípios e territórios da região. A metodologia chave que embasa as ações é o
diálogo de saberes, com a interação entre conhecimento científico e conhecimentos populares, para a construção do
conhecimento agroecológico. Busca-se a construção de um conhecimento, como alternativas às questões
socioambientais atuais, autonomia, com tecnologias sustentáveis do ponto de vista ambiental, humano e social. O
projeto se realiza através de um conjunto de atividades teóricas e práticas ao longo de todo o ano no âmbito da
construção do conhecimento agroecológico, de metodologias e de práticas coletivas. Serão realizadas atividades
contínuas na interface teoria-prática de formação no âmbito da Rede Nordeste de Núcleos de Agroecologia e do
NEPPAG, especialmente, atividades nas comunidades rurais de Brejinho PE.

Objetivo Geral:
Promover a Agroecologia dentro do ambiente universitário e na sociedade a partir do tripé ensino-pesquisa-extensão.

Objetivos Específicos:
Animar as potencialidades das ações em rede para o fortalecimento dos sujeitos envolvidos e suas experiências, de
forma a contribuir para um processo de reflexão da agroecologia nos territórios.
Valorizar a história e o acúmulo do conhecimento agroecológico constituído nas experiências dos agricultores e
agricultoras, nas organizações agroecológicas e nas instituições que adotaram a agroecologia como base para seus
trabalhos ligados a pesquisa, ensino e extensão.

Promover o diálogo de saberes entre universidade e comunidades, ressaltando o papel dos estudantes, das mulheres e
da juventude.
Promover a sistematização, a socialização e diálogo de conhecimentos, fortalecer os saberes agroecológicos, bem como
construir novos saberes acerca das práticas agroecológicas.
Contribuir com a sensibilização para processos de transição agroecológica e fortalecimento da soberania e segurança
alimentar.

