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Linha de Pesquisa: Agricultura Familiar e Agronegócio 

Projeto Estruturante: Desenvolvimento social da agricultura familiar e o papel das 

políticas públicas 

 

Descrição 

A agricultura Familiar em Goiás é extremamente relevante para o desenvolvimento 

regional. O desenvolvimento social dessa categoria está diretamente ligado à elaboração e 

implantação de políticas públicas efetivas e acessíveis a todos os integrantes desses 

estabelecimentos conduzidos por mão de obra familiar. O presente projeto estruturante é 

composto por diversos projetos de pesquisa e extensão que têm como objetivo analisar o 

desenvolvimento socioeconômico de agricultores familiares do Estado de Goiás. Para 

tanto, pretende-se estudar características sociais, culturais e econômicas dos agricultores 

familiares e o papel das políticas públicas na melhoria da qualidade de vida dessa 

categoria. Como objetivos específicos destacam-se:  

 Estudar os meios de vida, sistemas produtivos, formas de socialização e expressões 

culturais dos agricultores familiares, com particular atenção para aqueles em 

situação de pobreza e exclusão das principais cadeias produtivas; 

 Avaliar a efetividade das políticas públicas no desenvolvimento da agricultura 

familiar em Goiás; 

 Avaliar o desenvolvimento dos assentamentos de reforma agrária no Estado de 

Goiás. 

Os objetivos serão alcançados com a efetiva implantação dos projetos específicos que 

integram este Projeto Estruturante. Para tanto, faz-se necessária a atuação conjunta dos 

docentes e discentes do Programa, considerando o caráter interdisciplinar e 

multidisciplinar proposto nas diversas atividades que compõem cada um dos projetos 

específicos. Para contribuir com o aprendizado e com o alcance dos objetivos do projeto, 

as disciplinas ofertadas terão interface direta com o Projeto Estruturante ao qual o discente 

está inserido.  
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O projeto é composto por docentes do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação 

em Agronegócios (PPAGRO), além de mestrandos e doutorandos do PPAGRO e 

graduandos dos cursos de Agronomia, Engenharia de Alimentos, Engenharia Florestal, 

Medicina Veterinária, Zootecnia e Geografia da Universidade Federal de Goiás. Dentre os 

projetos associados, destacam-se: 

1. Dez anos de evolução dos assentamentos de reforma agrária do estado de goiás. 

2. Fortalecimento de empreendimentos de economia solidária da agricultura familiar por 

meio da construção de arranjos produtivos locais e redes interinstitucionais. 

3. O programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar (pronaf) e o 

desenvolvimento rural no estado de goiás. 

4. Constituição do núcleo de extensão em desenvolvimento territorial do território rural 

parque das emas na universidade federal de goiás. 

5. Análise do acesso e uso de políticas públicas para agricultura familiar em assentamentos 

rurais de goiás. 

 

Detalhes 

Natureza do projeto: pesquisa  

Data de início: 02/01/2017 

Financiamento: Sim 

 

Membros 

 Docentes: Graciella Corcioli, Dinalva Ribeiro Donizete e Gabriel da Silva Medina 

 Discentes: Acássio Coelho 


