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PROGRAMAÇÃO OFICIAL 

 

XIII CONFASER 

EXTENSÃO RURAL E CIDADANIA 

Data – 26.11.2018 (Segunda – Feira) 

10:00 – 18:00 Recepção das delegações e inscrições 

16:00 – 17:30 

Regimento Interno e Eleições 

- Discussão e aprovação do Regimento Interno do XIII CONFASER 

- Orientações gerais das eleições e indicação de fiscais pelos delegados XIII CONFASER 

17:30 – 19:00 Jantar 

19:30 – 20:30 

Abertura oficial do XIII CONFASER 

- Apresentação cultural 

- Formação da mesa de abertura e fala de seus membros 

20:30 – 21:30 

Palestra Magna – EXTENSÃO RURAL E CIDADANIA 

Palestrante: Prof.ª Sonia Bergamasco – UNICAMP / Grupo Assessor FASER 

21:30 Encaminhamentos e encerramento da solenidade de abertura do XIII CONFASER 

Data – 27.11.2018 (Terça – Feira) 

08:00 – 08:30 Abertura da seção de posters temáticos 

08:30 – 12:00 

Trabalho dos grupos de discussões das Teses do Grupo I e II 

Grupo I 

I. 1- Estado da Arte da Extensão 

A FASER defende os sistemas oficiais de Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária enquanto instituição, de               

natureza diversificada, integrada, atuando com metodologias participativas, no estímulo as agriculturas           

sustentáveis, com recursos orçamentários suficientes para a constante ampliação de sua área de atuação,              

com planos de carreira estimulantes aos profissionais da ATER oficial. 

Facilitador: Prof. Eros Marion Mussoi – UFSC / Grupo Assessor FASER 

Coordenador: 

Relator:  

I. 2- Cidadania – Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional 

A FASER entende que a extensão rural e a pesquisa agrícola são instituições/políticas essenciais na               

garantia da produção e oferta de alimentos, em quantidade e qualidade para promoção da Segurança e                

Soberania Alimentar e Nutricional da população. 

Facilitador: Mariana e CONSEA (Movimento social) 

Coordenador: MPA - (Bricalli) 
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Relator:  

I. 3- Painel 

I. 4- Resultados da ATER pública na erradicação da pobreza, na redução das desigualdades sociais                             

no campo e na sustentabilidade alimentar das cidades 

R e a Pesquisa Agrícola Pública como instituições de Estado são fundamentais para a implementação de                

diversas políticas públicas voltadas para erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais no campo,               

devendo a FASER lutar para reafirmar esse papel à sociedade e aos poderes públicos. 

Facilitador: Prof. Jorge Luiz dos Santos Junior - UFES  

Coordenador:  

Relator: 

I. 5- Sucessão Familiar para sustentabilidade da agricultura familiar 

ER deve empreender esforços no sentido de garantir políticas públicas que possibilitem oportunidades de              

trabalho e qualidade de vida aos jovens. Reconhece como exigência básica acessos a escolas onde se                

constroem competências, bem como, se ofereça infraestruturas e acesso à terra para que os jovens possam                

exercitar sua cidadania. 

Facilitador: Prof. Jorge Tavares – UFRPE / Grupo Assessor FASER 

Coordenador:  

Relator: 

Grupo II 

II.1- Painel 

II.2- Painel 

II.3- Painel 

II.4- Comunicação interna e externa para fortalecer a integração sindical 

A FASER e suas associadas necessitam desenvolver uma estratégia unificada e atual de comunicação              

corporativa voltada para os trabalhadores da extensão rural e pesquisa agrícola pública e para a sociedade 

Facilitador: Vera Lima Bolognini – Diretora da EFICAZ Comunicação  

Coordenador:  

Relator:  

12:30 – 14:00 Almoço 

14:00 – 17:00 

Retorno ao trabalho dos grupos de discussões das Teses do Grupo I e II 

Formulação das conclusões, recomendações e síntese das Teses do Grupo I e II.  

17:00 – 19:00 Assembleia Geral – Eleição para o Triênio 2019-2021  
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17:30 – 19:00 Jantar  

Data – 28.11.2018 (Quarta – Feira) 

08:00 – 08:30 Abertura da seção de posters temáticos 

08:30 – 12:00 

Painel I 

Grupo I 

I.3- A falácia da crise fiscal e o desmonte da ATER pública 

A FASER entende que a propalada crise fiscal da União e estados tem sido utilizada pelos governantes para                  

justificar o equívoco de retirada do Estado de seu papel de indutor do desenvolvimento. Desta forma, lutará                 

contra o desmonte do sistema público oficial estadual de ATER e Pesquisa Agrícola, entendendo que este                

sistema é importante na promoção do desenvolvimento, através de viabilização de acesso a distintas              

políticas públicas, que gera redução das desigualdades sociais no campo.  

Facilitador: Carlos Alexandre Amorim Rocha - Consultor Legislativo do Senado Federal e Arlindo Villaschi 

Coordenador:  

Relator:  

Painel II - Grupo II 

II.1- Movimento sindical desafios e oportunidades para sua sustentabilidade 

A FASER defende que deve priorizar o trabalho de base, as formações associativistas, sindicais e               

intersindicais, primar pela comunicação dialógica nas alianças com movimentos populares da sociedade, na             

perspectiva da revitalização do sindicalismo e retomada do processo de ascensão das lutas sociais e de                

classes. 

Facilitador: Prof. Nildo Ouriques – UFSC e Rosane Bertotti – Secretaria de Formação da CUT 

Coordenador:  

Relator:  

Painel III – Grupo II 

II.2- As “reformas trabalhistas e previdenciárias” e seus impactos sobre a organização sindical,                         

qualidade de vida e do trabalho  

A FASER luta por um movimento sindical de enfrentamento e resistência ao desmonte da Constituição               

brasileira e dos tratados de defesa e garantia dos direitos do trabalhador dos quais o Brasil é signatário. 

Facilitador: Maria Ilca Fernandes Siqueira – Assessora Jurídica do SINTER-MG e Assessoria            

Jurídica ASSIN 

Coordenador:  

Relator:  

Painel IV – Grupo II 
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II.3- Desafios da formação sindical, política e extensionista levando em consideração as                       

características de gênero e geração 

A FASER entende da necessidade de repensar o modelo brasileiro de desenvolvimento, onde se privilegie o                

trabalho e assim oferecer formação que possibilite ao afiliado realizar análises de conjuntura fundamentada              

e também, que gere oportunidades de participação que garantam a equidade, na perspectiva de gênero e                

geração. 

Facilitador: Emanoel José Mendonça Sobrinho – Educador da Escola Sindical 7 de Outubro e Prof. Mauro                

Petersem Domingues - UFES  

Coordenador:  

Relator:  

12:30 – 14:00 Almoço 

14:00 – 17:30 

Retorno ao trabalho dos painéis do Grupo I e II 

Formulação das conclusões, recomendações e síntese dos painéis do Grupo I e II 

17:30 – 19:00 Jantar 

 

Data – 29.11.2018 (Quinta – Feira) 

08:30 – 12:00 

Plenária Geral XIII CONFASER 

- Apresentação das sínteses das Teses do Grupo I e II 

- Aprovação pela plenária 

- Apresentação e aprovação de moções 

Coordenador: Samir Amim Rangel – Diretor Presidente ASSIN 

Relatoria geral:  

12:30 – 13:30 Almoço 

13:30 – 16:30 

Plenária Geral XIII CONFASER 

- Apresentação das sínteses dos Painéis 

- Aprovação pela plenária 

- Apresentação e aprovação de moções 

Coordenador: Prof. Jorge Tavares – UFRPE / Grupo Assessor FASER 

Relatoria geral: 

16:30 – 18:00 

Posse da Coordenação Colegiada Executiva Nacional da FASER 

Encerramento do XIII CONFASER 

18:00 Jantar 
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Comissão Organizadora,  

Vitória, 13 de novembro de 2018. 
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