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Esse trabalho apresenta as ações desenvolvidas pelo projeto de
extensão intitulado Diagnóstico Municipal de Desenvolvimento Rural da
Pró-reitora de Extensão da UFRGS. O projeto encontra-se em fase de
andamento e possui término previsto para o mês de fevereiro de 2020. As
atividades planejadas para a realização do projeto são operacionalizadas
através do Curso à distância de Bacharelado em Desenvolvimento Rural
(PLAGEDER/UFRGS) e conta com a participação de uma bolsista do
referido curso. A oferta do PLAGEDER na modalidade de Ensino à
Distância, teve sua origem no Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Rural (PGDR/UFRGS), encontra-se em sua quarta
edição e com atuação em oito polos em distintos municípios do estado
atualmente, incluindo Mostardas. A proposta para a realização das ações
de extensão desse projeto atende à demanda do próprio município que
solicitou à coordenação do PLAGEDER a contribuição na condução da
elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
(PMDRS) em Mostardas, especificamente elaborando um diagnóstico que
reúna dados recentes sobre a temática. Para tanto, a metodologia
adotada foi a de elaboração de um diagnóstico com dados atuais da
situação do município no que tange ao levantamento dos dados sobre a
legislação municipal vigente; dados sobre as organizações, conselhos e
órgãos públicos vinculados ao rural; histórico do município, apresentação
da estrutura agrícola e políticas públicas para a caracterização do meio
rural. O levantamento de dados vem ocorrendo a partir da realização de
entrevistas com os atores locais como os agricultores, representantes de
povos e comunidades tradicionais, representantes de organizações
vinculadas ao rural e operacionalizadores de políticas públicas no
município. Aliado a isso há o levantamento de dados primários e
secundários obtidos em material impresso e digital. Após concluída a fase
de realização de entrevistas e levantamento de dados será elaborado o
material que sistematizará todas as informações obtidas que irá orientar
as etapas subsequentes de elaboração do PMDRS. Espera-se que ao
término do período estabelecido para a conclusão do projeto de extensão
o PMDRS esteja concluído e que esse sirva como instrumento orientador
para a tomada de decisões dos gestores públicos no que refere-se à
aplicação de recursos financeiros, elaboração de políticas públicas
voltadas ao meio rural e para gestão ambiental no município de
Mostardas. Por fim, salienta-se que o caráter inovador dessa atividade de
extensão em andamento se dá pela possibilidade de um curso superior
ofertado na modalidade à distância cumprir a sua finalidade de promover



extensão e propiciar a oportunidade aos estudantes no desenvolvimento
de pesquisas, para além da oferta de ensino de qualidade. Entende-se
que a universidade, ao propiciar o desenvolvimento de projetos de
extensão, auxilia nas demandas do município e fortalece as relações de
confiança dos polos onde estão inseridos.


