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PLANO DE TRABALHO DA FASER 
 

COORDENAÇÃO GERAL E COORDENAÇÃO EXECUTIVA 
Responsável:  
Carlos Carvalho 
Adolfo Brás Sunderhus 

 

Ações Planejadas 
 

Ações Estratégicas 
 

Metodologia 
 

Previsão Orçamentária 
Proposta de Execução - Ano 

2016 2017 2018 

 
 
 
 
 
 
 
Elaboração de Plano de gestão 
administrativa 

Estruturação das reuniões da FASER de forma sistematizada. Reuniões   x x X 

Transparência da gestão – socialização as entidades tanto 
administrativas quanto financeiras. 

Site e e-mail  x x x 

Elaboração do calendário anual de reuniões. Reunião  x x x 

Aprimoramento dos controles gerais – recursos captados de 
entidades, proposta de captação de recursos externos, uso de 
bens e controle de serviços. 

 
Reuniões e Visitas 

  
x 

 
x 

 
X 

Acompanhamento de contratos e convênios de natureza 
administrativa e financeira. 

Reuniões e Avaliação  x x X 

Controle de agendas de reuniões com parceiros e junto com as 
demais coordenações. 

E-mail e Oficio  x x X 

Encaminhamento das memórias das reuniões da coordenação 
executiva com o prazo máximo de 07 dias uteis de sua 
realização. 

 
E-mail  

  
x 

 
x 

 
X 

Acompanhamento, avaliação, controle e retomada das ações 
da secretaria administrativa. 

Reuniões e avaliação 
trabalho 

 x x x 

 

Fortalecimento do relacionamento com 
instituições e prestadoras de serviço 

Manter relações institucionais com prestadoras de serviço: 
agentes financeiros, contabilidade, assessoria jurídica, 
prestadoras de telefonia. 

 
Visitas e Reuniões 

  
x 

 
x 

 
x 

 
Atualização cadastral das filiadas 

Elaboração de proposta de ficha de atualização cadastral 
- Encaminhamento as entidades filiadas com orientação sobre 
a importância do cadastro 

 
Reuniões e E-mail e Link 

especifico 

  
x 

  
x 

Elaboração de Plano de Capacitação dos 
Extensionista 

Projeto de Formação Extensionista conforme definido no XII 
CONFASER 
- Apresentada para socialização na primeira reunião do 
conselho deliberativo em 2016 

 
Reunião 

 x   

Contratação de assessoria jurídica Orientações de natureza jurídica no âmbito administrativo  e 
assessoria de imprensa 

Contrato   x   
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COORDENAÇÃO GERAL E COORDENAÇÃO EXECUTIVA 
Responsável:  
Carlos Carvalho 
Adolfo Brás Sunderhus 

 

Ações Planejadas 
 

Ações Estratégicas 
 

Metodologia 
 

Previsão Orçamentária 
Proposta de Execução - Ano 

2016 2017 2018 

 
 
 
 
 
Apoio e valorização das coordenações 
regionais  

Participação dos coordenadores regionais nas reuniões do 
conselho deliberativo como obrigatoriedade 
- Plano de trabalho da região 
- Estimular e fomentar a criação de comissões parlamentares – 
estadual e municipal, para discutir a ATER local e estadual 
- Conquistar espaços nos conselhos estaduais, territoriais  de 
pertinência ao projeto da FASER e aos seus objetivos. 
- Representar a FASER em sua região independente da 
presença de membros da coordenação executiva 
- Solicitar e cobrar a presença de membros da coordenação 
executiva em reuniões e ações da região e nos Estados. 

E-mail convite 
 

R e e-mail 
R politica  

 
 

R institucional 
 

 
Delegação de 

responsabilidade 

 X 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 
x 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 
x 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 
x 

 
Fortalecimento das relações institucionais 
com as filiadas  

Acompanhar eventos e atividades centrais definidos pela 
entidade dos Estados e por região. 
- Deve ser feito por todos os membros da executiva dando 
prioridade aqueles mais próximos do local do evento. 

 
R  

E-mail 
Site 

  
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
Fortalecimento da imagem institucional 
da FASER – interna e externamente 

Preparar uma apresentação institucional a partir do que já foi 
construído adequando-o aos cenários atuais e aos eixos do XII 
CONFASER 
- Deve ser submetido ao conselho deliberativo em sua primeira 
reunião de 2016 para aprovação 

 
 

Power point institucional 

  
 
x 
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COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO  
Responsável:  
Carlos Alberto Vilela 

 

Ações Planejadas 
 

Ações Estratégicas 
 

Metodologia 
 

Previsão Orçamentária 
Proposta de Execução - Ano 

2016 2017 2018 

Reformulação do site Contratação de profissional qualificado para reformulação e 
manutenção da página da FASER.  

  x   

 
 
 
Estruturação dos meios de comunicação 
da FASER. 

Atualizar o site da FASER semanalmente bem como outras 
mídias eletrônicas: 
- Facebook 
- WhatsApp – pessoas da diretoria da FASER usando o bom 
senso sempre. Caso insista em ações fora do norte da FASER o 
mesmo deve ser excluído 
-  Blogger 
 
Observação: atualização do site - ser alimentado de acordo 
com a demanda e no mínimo uma vez por semana. 

Criar grupos de 
comunicação especifica 
para diretoria executiva 
e conselho deliberativo 

Criar grupo de e-mail 
para diretores 

Criar comissão para 
produzir notícias para 

mídia eletrônica e 
jornais, TV e rádios. 

  
 
x 

  

 
Criação de cartilha com o título “Alerta 
Extensionista” 

Elaborar esboço para apresentação à coordenação colegiada e 
conselho deliberativo em sua primeira reunião do ano 
Sugerimos que seja de forma virtual 

Submeter para 
aprovação do conselho 

deliberativo em sua 
primeira reunião de 

2016 

  
 
x 

  

 
Zela pela qualidade das correspondências 
expedidas pela FASER 

Elaborar correspondências sucintas submeter a apreciação dos 
coordenadores com aprovação e realizar postagens 
eletrônicas. 
- Submeter a apreciação e validação de outros coordenadores 
e profissional qualificado (assessor de comunicação – 
jornalista) 

 
 

    

Apoiar os trabalhos de ATER sob a ótica 
das necessidades locais  

Articular-se com as instituições oficiais de ATER nos Estados 
apoiando a divulgação dos trabalhos de ATER. 

 
 

    

Buscar mecanismo das nossas reuniões em tempo real via youtube 
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COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO 
Responsável:  
Jonas Tadeu Dantas 

 

Ações Planejadas 
 

Ações Estratégicas 
 

Metodologia 
 

Previsão Orçamentária 
Proposta de Execução - Ano 

2016 2017 2018 

 
Montar plano de formação sindical 

Elaborar plano com metas e diretrizes definidas com base nas 
demandas atuais 
Articular p/ qualificação Profissional do Extensionista 

Reuniões 
Minicursos 

 X   

Organizar seminários regionais de 
formação sindical 

Mobilizar as coordenações regionais para realização de 
seminários de formação sindical, utilizando a potencialidade 
local e regional dos delegados sindicais 

Reuniões 
Seminários 

  
x 

 
x 

 

 
Realizar diagnostico sobre as condições de 
trabalho e segurança dos servidores  

Diagnosticar as condições de trabalho e segurança dos 
trabalhadores da assistência técnica da extensão rural e do 
setor público agrícola do Brasil 
PRIORIZAR ESTA COMO PRIMEIRA 

Grupo de colaboradores 
Reuniões 

Visitas 
Pesquisa eletrônica 

  
x 

  

 
Organizar e sistematizar ação orientadora 
sobre os direitos trabalhistas e sindicais 

Elaborar Cartilhas sobre: 
- Legislação Trabalhista abordando os regimes de relação de 
trabalho existentes 
- Legislação Sindical 

Grupo de colaboradores 
Reuniões 

Divulgação e distribuição 
do material 

  
X 

  

 
Criar fórum permanente com objetivo de 
realizar estudos e análise sobre as 
diversas formas de natureza jurídica das 
entidades filiadas a FASER  

Montar equipe multidisciplinar com trabalhadores das diversas 
naturezas jurídicas das entidades de ATER para detalhamento e 
interpretação dos regimes jurídicos em seus pontos fortes e 
fracos e suas ameaças e oportunidades 
Realizar via entidades filiadas nos estados um diagnóstico 
sobre a entidade de ATER (Análise Swot) 

 
Fórum de ATER 

Reuniões  
Palestras 

  
x 

  

 
Plano de formação permanente para 
coordenação executiva e colegiado da 
FASER 

Elaborar plano de formação em políticas sindicais e políticas 
públicas 
 

Curso em módulos nas 
reuniões ordinárias da 

executiva e do colegiado  
Curso de formação a 

distancia 
 

  
x 

 
x 

 

 
Montar plano de formação extensionista 

Elaborar projetos e propostas com vistas ao apoiamento para 
formação de extensionistas no nível de pós-graduação 
Elaborar proposta de curso de formação extensionista para o 
fortalecimento das ações de ATER 

Grupo de colaboradores 
Reuniões 

Curso em módulos 

 X 
 
x 

X 
 
x 
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COORDENAÇÃO DE ATER 
Responsável:  
Raimundo Nonato 

 

Ações Planejadas 
 

Ações Estratégicas 
 

Metodologia 
 

Previsão Orçamentária 
Proposta de Execução - Ano 

2016 2017 2018 

 
 
 
 
 
 
Fortalecimento e sustentabilidade da 
ATER pública e estatal 

Articular para realização de concursos públicos; 
Articular para elaboração de Planos de Cargos e Salários 
Mobilizar para elaboração das Leis Estadual de ATER - 
Universalização da ATER; 
Contribui para aumentar o orçamento/fundo de ATER nos 
níveis municipal, estadual e federal; 
 

 
Visita / Reunião nos 

Estados para dar ênfase 
as proposições 

Assessorar as entidades 
(sindicatos e 

associações) para uma 
atuação voltada para a 

sensibilização das 
entidades estaduais; 
Elaborar e debater 

projetos e propostas 
com vistas ao 

apoiamento estrutural 
das entidades de ATER 

  
 
 
 
 

X 

  

 
 
 
 
 
 
Consolidação da marca “EMATER”/ “ATER 
ESTATAL” 

Contribuir com o debate para Criação/instituição do Sistema 
Único de ATER-SIBRATER; 
2.2- Contribuir para divulgar e vincular a marca “EMATER/ATER 
ESTATAL” à: 
Produção de alimentos saudáveis; 
Uso e preservação ambiental; 
Uso e preservação de água; 
Agricultura familiar (agricultura familiar, quilombola, 
assentados de reforma agrária, pescadores artesanais, 
extrativistas de resex, etc,); 
2.3- Formação de um novo extensionista 
 

Estabelecer Padrão de 
qualidade da ATER 
pública (relevância 

social, conhecimento, 
qualidade, compromisso, 

especificidades, etc,); 
Trabalhar peças 

publicitária voltada para 
a sociedade 

consumidora  
Produzir folders, 

cartazes, cartilhas, etc.; 
Participar na formação 
dos extensionistas de 

uma nova era 

  
 
 
 
 
 
 

X 
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COORDENAÇÃO DE ATER 
Responsável:  
Raimundo Nonato 

 

Ações Planejadas 
 

Ações Estratégicas 
 

Metodologia 
 

Previsão Orçamentária 
Proposta de Execução - Ano 

2016 2017 2018 

 
 
Estrutura e Gestão da ATER PÚBLICA 
ESTATAL 

Promover campanha para que os estados implementem um 
projeto de Planejamento Estratégico com vistas a estruturar 
um novo modelo de Gestão das entidades oficiais de ATER nos 
Estados 

Abrir diálogo com as 
entidades estaduais 

sobre a necessidade de 
implementar um 

planejamento 
estratégico institucional  

  
 

X 

 
 

X 

 

 
 
 
 
 
Institucionalização nacional da ATER 
AGROECOLÓGICA 

Promover campanha para colocar em prática o discurso da 
adoção dos princípios da agroecologia nas ações das entidades 
oficiais de ATER fortalecendo a implantação do PNATER 

Capacitação dos 
extensionistas em: 

- Agroecologia aplicada 
e sistemas de produção 

sustentáveis; 
- Segurança alimentar e 
alimentos saudáveis; 
- Ordenamento 
Ambiental das UFP; 
- Educação Ambiental 
- Tecnologias sociais e 
Inovação tecnológica 

  
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 

 
 
 
 
 
Sucessão Familiar Hereditária e 
Geracional 

Proporcionar o debate sobre a necessidade da implantação de 
um projeto para juventude rural tendo como foco central a 
temática sucessão familiar 

Pesquisa de campo 
sobre o que pensa e o 

que sonha o jovem rural 
para seu futuro e qual a 
relação com a atividade 

rural 
Construir a partir dos 

Estados propostas 
viáveis para políticas 

públicas para a 
juventude rural 

  
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 
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COORDENAÇÃO DE ATER 
Responsável:  
Raimundo Nonato 

 

Ações Planejadas 
 

Ações Estratégicas 
 

Metodologia 
 

Previsão Orçamentária 
Proposta de Execução - Ano 

2016 2017 2018 

 
 
 
Banco de Curriculum Extensionista 

Criar o banco nacional de curriculum de extensionistas que 
evidencie o potencial de conhecimento tecnológico e de gestão 
e as necessidades de capacitação e formação 

Contribuir e influir no 
processo de capacitação 
e formação extensionista 

e na escolha/indicação 
de dirigentes e 
tecnocratas das 

entidades estaduais de 
ATER 

  
 
 
 

X 

  

 
 
 
 
Rede Brasileira de ATER 

Oportunizar e se inserir na discussão para implantação da Rede 
de ATER 

Fazer um debate interno 
a partir dos estados e 

desenvolver um projeto 
de rede de ater estatal; 

Definir estratégias para o 
processo externo da 

Rede 
- Reuniões 
- Seminários 

  
 
 
 

X 

  

 
 
 
 
 
Relação ANATER e Entidades Estatais de 
ATER 

Ação articuladora com a ANATER no sentido de conhecer e 
monitorar sua prática com vistas a orientar sua ação enquanto 
membro do conselho assessor desta entidade 
Ação articulada nos Estados em conjunto com as entidades 
filiadas, definindo, propondo e acompanhando os indicadores 
para avaliar o desempenho das ações de ATER. 

Ter informações sobre o 
esforço e resultados das 

ações de ATER nos 
Estados; 

Contribuir com a 
formatação dos 

Contratos de Gestão 
tendo como referencial 

valor por famílias e a 
realidade dos Estados 

em equilíbrio com a ação 
e esforço dos servidores 

de ATER 

  
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 
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COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
Responsável:  
Gilmar Bruneto 

 

Ações Planejadas 
 

Ações Estratégicas 
 

Metodologia 
 

Previsão Orçamentária 
Proposta de Execução - Ano 

2016 2017 2018 

 
Fortalecimento da FASER junto aos 
parceiros institucionais na esfera 
governamental 

Articulação planejada com  MDA, INCRA, MDS, MMA, MAPA, 
EMBRAPA, ASBRAER e outros órgãos com vistas a fortalecer o 
processo de relacionamento institucional  
Construir parcerias institucionais para divulgação da FASER a 
partir das ações extensionistas 

Reuniões 
Visitas 

Entrevistas  
Grupos de dialogo 

  
 

X 

  

Fortalecimento da FASER junto aos 
parceiros institucionais dos movimentos 
sociais e de representação da agricultura 
familiar 

Compartilhar uma agenda comum com as entidades parceiras 
dos movimentos sociais para construção e fortalecimento de 
uma pauta unificada em defesa da agricultura familiar e 
camponesa e do serviço público estatal de ATER CONTAG e 
FETRAF 

Reuniões Regionais 
Seminários 

Grupo de dialogo  
Entrevistas 

  
 

X 

  

 
Participação em conselhos afins  

Buscar assento junto aos conselhos nacional – estadual que 
tenham representatividade no meio rural criando novos 
espaços de discussão para a ATER e seus trabalhadores 
Observação: em municípios com mais de um colegas 
poderemos construir este objetivo 

Reuniões 
Congressos 

Fóruns 

  
 

X 

  

 


