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Resumo
A região noroeste fluminense, onde o campus Bom Jesus do Itabapoana do IFFluminense está situado,
é caracterizada por inúmeras pequenas propriedades rurais. Apresenta baixo Índice de Desenvolvimento
Urbano (IDH) e tem vivenciado esvaziamento populacional, notadamente, na zona rural. Desta
constatação e da perspectiva de incremento na renda familiar advinda da agroindustrialização de
produtos agropecuários, percebe-se a necessidade de estimular a qualificação da agricultura familiar em
municípios do norte e noroeste fluminense. Paralelamente existe a preocupação com a qualidade dos
produtos agroindustrializados e a segurança alimentar das famílias bem como dos consumidores.
Considerando os incentivos governamentais com os programas PNAE e PAA, a necessidade de
capacitação de agricultores familiares e a alta demanda por alimentos a serem fornecidos para a
merenda escolar e abastecimento de instituições públicas, esse programa foi idealizado para viabilizar a
ação através da difusão e transferência de conhecimento. O presente programa objetiva capacitar
núcleos de agricultores familiares, na microrregião vizinha ao IFFluminense – campus Bom Jesus do
Itabapoana – RJ, em processamento, embalagem e comercialização de alimentos com vistas ao
fornecimento de suas produções para a demanda pública. Objetiva ainda, a criação de um selo de
qualidade social do trabalho. Os cursos de capacitação foram iniciados no município de São Francisco
do Itabapoana, através da Associação de Moradores do Carrapato e EMATER nos temas
Processamento de frutas e hortaliças e Panificação. Os conteúdos programáticos dos cursos se
concentram em ingredientes de fácil obtenção no município e de aproveitamento de seus subprodutos.
Estão sendo capacitados 13 agricultores familiares, sendo 12 em Panificação e 07 em Processamento
de frutas e hortaliças. Para os cursos os alunos bolsistas elaboraram três manuais e estão ministrando
as aulas. Percebe-se grande interesse dos agricultores pelos temas que estão sendo abordados e
excelente participação nos encontros. Destaca-se o desempenho dos alunos bolsistas, que, apesar de
não ser o foco principal do trabalho, estão sendo oportunizados a intenso treinamento e vivência em
suas futuras áreas de atuação profissional, o que também propicia a independência e evolução dos
mesmos. Acredita-se que a capacitação dos agricultores na agroindustrialização dos produtos
agropecuários norteará sua inclusão produtiva nos mercados institucionais.
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