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RESUMO

Os programas de extensão universitária baseiam-se na interação entre universidade e comunidade na qual está inserida. É uma espécie de ponte permanente entre a

universidade e os diversos setores da sociedade. Funciona como uma via de mão dupla, em que a Universidade leva conhecimentos e/ou assistência à comunidade e, recebe

dela influências positivas como parecer de suas reais necessidades, seus anseios, suas aspirações e também aprende com o saber dessas comunidades, ocorrendo na realidade

uma troca de conhecimentos. Inúmeros trabalhos publicados na Revista Brasileira de Extensão Universitária ponderam que “O conceito de extensão universitária exprime uma

das ações que custeiam a missão da universidade que é a de contribuir com o processo de desenvolvimento humano, econômico, social e cultural do país. Isto não se dará sem o

ensino e a pesquisa. Não basta ensinar pura e simplesmente. A universidade tem que pesquisar, pois o conhecimento não é estanque assim como a vida não o é ”. Baseada

nessa premissa, este projeto de extensão propôs o desenvolvimento de um conjunto de ações formativas para pequenos produtores rurais, lideranças comunitárias e estudantes

com o objetivo de apoiar e fortalecer a agricultura familiar, nas áreas de interesse dos associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares de Ituiutaba,

por meio da produção sustentável de olerícolas e aos alunos, assumir o papel de disseminadores de conhecimentos adquiridos nas disciplinas em interface com pesquisas que

possuem resultados promissores. Participaram deste projeto, seis comunidades, das vinte apresentadas, que participam de feiras livres da cidade de Ituiutaba-MG. Os agentes,

universitários e pequenos produtores, conscientizaram da necessidade de envolvimento com o máximo respeito, principalmente pela forma adquirida de conhecimento.

Discutiu-se sobre a importância do uso de insumos naturais na nova agricultura, formas sustentáveis de produção e conscientização dos danos causados por agrotóxicos à saúde

e ao meio ambiente. Durante a realização das visitas, foram coletadas amostras de solo e partes vegetativas em cada propriedade e levadas para o laboratório do curso de

agronomia da UEMG-Unidade Ituiutaba para serem analisadas. Por enquanto, o levantamento está sendo concluído, mas já e possível verificar problemas fitossanitários

relacionados a doenças como Oídio em Quiabo e abóbora, ferrugem em abóbora, nematoides como Meloidgyne sp, Pratylenchus sp e Criconemela em alface, salinha, quiabo,

abóbora, tomate, pimenta e jiló e insetos como mosca branca em couve, tomate e pulgão em pimenta. Como este trabalho visa controle de pragas agrícolas e de doenças

utilizando produtos alternativos, os alunos envolvidos apresentaram as técnicas de extração de princípios ativos de espécies vegetais com ação “CIDA”, inseticidas, fungicidas,

bactericidas e nematicidas e, recomendou-se extratos de origem vegetal como Alho, Cebola, Fumo, Erva de Santa Maria, Neen, Pimenta e de caldas bordalesa e sulfocalcica. 

Observa-se que houve uma excelente interação entre os envolvidos e boa aceitação dos produtores bem como aprendizagem dos acadêmicos do Curso de Agronomia. Os

produtores rurais acreditam que esses trabalhos são de grande importancia, pois muitas vezes não possuem condições de ter acesso a assistência técnica necessária devido à

suas condições sócias econômicas, além de uma integração universidade/comunidade que é um dos principais objetivos de um projeto de extensão. 
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