
 
 

 
Projeto “Sistematização de experiências, construção e socialização 
de conhecimentos: o protagonismo dos Núcleos e Rede de Núcleos 

de Estudos em Agroecologia das universidades públicas 
brasileiras”. 

 

Orientações Gerais aos Coordenadores/as dos NEAs e R-NEAs 
 

 O Projeto de Sistematização de Experiências é apoiado pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA) e pelo CNPq. Trata-se de uma articulação entre a Associação Brasileira de 
Agroecologia (ABA) que nos últimos anos vem construindo, mais recentemente, no âmbito da 
CNAPO – Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, ações no campo da 
Construção do Conhecimento Agroecológico e da Educação em Agroecologia. As chamadas 
para os Núcleos de Estudos em Agroecologia são fruto dessas articulações, nas quais o Projeto 
de Sistematização surge como uma oportunidade de registrar, refletir e produzir sínteses sobre 
esse formato de política pública em curso nos últimos anos. 
 

 O projeto tem como objetivo principal compreender as práticas dos Núcleos (NEAs) e Redes de 
Núcleos (R-NEAs) de Estudos em Agroecologia por meio de processos de sistematização 
participativa de suas experiências. O desafio é extrair lições que apontem à proposição e 
reformulação de políticas públicas vinculadas à construção do conhecimento agroecológico, 
contribuir para o aperfeiçoamento das chamadas públicas de Agroecologia e para o 
aprimoramento e ampliação da Agroecologia.  
 

 Para a direção da ABA este projeto foi assumido por entendermos que ele irá fortalecer as 
politicas públicas de construção dos núcleos, compreendida como uma das novidades 
metodológicas  recentes na construção da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
São também estratégicos do ponto de vista da construção politica da agroecologia, em especial, 
por reforçarem a dimensão científica da agroecologia. 
 

 A realização e o alcance dos resultados do projeto dependem diretamente do envolvimento dos 
NEAs e R-NEAs. O envio de dados, a presença e a participação da organização das atividades e 
os diferentes retornos (feedbak) sobre os limites e as potencialidades dos processos de 
sistematização são processos fundamentais para que as ações ganhem sentido em cada núcleo 
e rede, e alcancem os resultados esperados; 
 

 Compreendemos a atual situação dos NEAs e R-NEAs, a condição de término do ciclo de bolsas e 
o intenso processo de elaboração de relatórios e finalização das atividades. Contudo, 
ressaltamos que as Chamadas cumprem o papel de fortalecimento de processos em curso e que 
a continuidade, a manutenção e a projeção de ações, para além dos financiamentos, são 
preocupações que partilhamos. A sistematização pode ser uma oportunidade de manter o 
grupo articulado em torno do registro das práticas e saberes tecidos pelos próprios estudantes, 
pesquisadores, professores, agricultores e demais parceiros. Dar visibilidade conjunta às 
construções do grupo é uma forma de impulsionar outras ações, inclusive, pode ser uma 
estratégia para captação de novos recursos, parcerias e articulações. 
 



 
 

 Destacamos que a produção de sínteses, a alimentação da plataforma 
do agroecologia em rede e demais ações de sistematização também são demandas 
previamente acordadas nas chamadas, fazendo parte - desde a assinatura dos contratos - do 
escopo de ações dos NEAs. Neste sentido, o Projeto de Sistematização cumpre o papel de 
articular estes registros e produzir - a partir de diferentes metodologias e linguagens - reflexões 
coletivas e articuladas. 
 

 O papel das Redes de NEAs é fundamental na animação dos processos regionais. A circulação de 
informações, o repasse dos encaminhamentos, a articulação de agendas regionais e demais 
ações sinérgicas são fundamentais para que possamos garantir a integração pretendida por este 
formato de edital em rede. O envolvimento das equipes de R-NEAs na articulação dos 
Seminários de Sistematização, em reuniões regionais e na construção de processos de 
sistematização mais aprofundados (estudos de caso) é uma condição para que essas atividades 
tenham representatividade e articulação regional.  
 

Envio de Materiais e os Seminários Regionais de Sistematização 
 

 Neste primeiro semestre de 2016, temos dois grandes focos de atuação:  
1) a coleta e análise de dados secundários (tendo a diversidade de materiais produzidos 

pelos NEAs e R-NEAs como fonte). O e-mail sistematiza.aba@gmail.com será o 
principal canal de contato entre a coordenação do projeto e os Núcleos. Este 
endereço também tem a finalidade de receber os materiais secundários - 
publicações, cartilhas, artigos e demais produções dos NEAs - materiais que já estão 
e serão analisados ao longo do processo de sistematização. 

2) A principal ação presencial que será realizada este semestre serão os 5 Seminários 
Regionais de Sistematização com o objetivo de garantir ambientes ampliados de 
sistematização participativa das experiências. Estes seminários cumprirão os 
objetivos de: articulação, formação, exercício das práticas e ferramentas de 
sistematização, a coleta de materiais secundários e a definição de 3 estudos de caso 
regionais que serão sistematizados com maior profundidade pelo projeto. 

 

 Esses Seminários serão organizados regionalmente (Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sul e 
Sudeste), até junho de 2016, reunindo os NEAs e parceiros. Neste processo de articulação e 
preparação de cada oficina, assim como em todo o processo de sistematização que também 
seguirá essa distribuição regional, contaremos – além de outros membros da ABA - com o apoio 
dos vice-presidentes da ABA em cada região e com parceiros na construção da agroecologia nos 
mais diferentes territórios. Segue abaixo a tabela que aponta vice-presidentes da ABA em cada 
região. 
 

Região Nome Vice-Presidente E-mail 

Norte Romier Sousa romier.sousa.ifpa@gmail.com  

Nordeste Flávio Duarte flduarte@hotmail.com  

Centro Oeste Juarez Rodrigues juarez.marodrigues@gmail.com  

Sudeste Fernando Franco fernando.agrofloresta@gmail.com  

Sul Ines Burg inescburg@yahoo.com.br 

mailto:sistematiza.aba@gmail.com
mailto:romier.sousa.ifpa@gmail.com
mailto:flduarte@hotmail.com
mailto:juarez.marodrigues@gmail.com
mailto:fernando.agrofloresta@gmail.com
mailto:inescburg@yahoo.com.br


 
 

 

 Atentando-se para as especificidades de cada região, precisaremos pensar conjuntamente na 
data e nos melhores locais para a realização das oficinas, na metodologia, mobilização e 
articulação dos recursos necessários, tendo em vista as despesas com transporte, alimentação e 
hospedagem (será definido valor de apoio assegurado para cada oficina via projeto). Essas 
questões já estão sendo tratadas pelos Coletivos de Sistematização em cada região. Desse 
coletivo, fazem parte as coordenações de R-NEAs, os vices-presidentes da ABA e todos e todas 
que tenham interesse em participar, seja, ou não membros de NEAs. Para participar basta 
enviar mensagem para os contatos abaixo com cópia para sistematiza.aba@gmail.com. 
 

Contato 
 

 O projeto está sob a coordenação da Irene Cardoso (ABA/UFV), sendo a Universidade Federal de 
Viçosa a entidade proponente do Projeto. Virgínia Aguiar (UFRPE) e Cristhiane Amâncio 
(Embrapa Agrobiologia) atuam na coordenação partilhada. Este foi caminho institucional e 
burocrático para a construção e viabilização do projeto, mas o entendemos como um projeto 
coletivo. 

 

 Além dos recursos de custeio, o projeto conta com três bolsas. Natália (EXP-A) está no 
acompanhamento e articulação de todas as ações do projeto, e mais duas bolsas nas seguintes 
modalidades EXP-C e ITI-A, alocadas para a articulação da Revista Brasileira de Agroecologia, 
também uma das metas do projeto. 

 

 Reforçamos que o e-mail sistematiza.aba@gmail.com será o principal canal de contato entre a 
coordenação do projeto e os Núcleos. Todas as agendas, atividades, ações, seminários, 
intercâmbios, dias de campo podem ser socializados neste contato para que entrem na 
sistematização das ações dos NEAs, na agenda da ABA (site em atualização) e para que 
possamos acompanhar as ações e, na medida do possível, participar das mais estratégicas para 
cada região. 
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