
 



CONSOLIDANDO O SISTEMA ESTADUAL DE ATER  

PROPOSTAS DE ATER PARA JUVENTUDE 

EIXO 1 
Sistema Estadual de ATER – Fortalecimento das Institucionalidades, 
Financiamento e Monitoramento dos Serviços Prestados 

 
1. Promover realização de concurso público com vagas para empresa Estadual de ATER e 

Prefeituras Municipais dos 417 municípios da Bahia, integrando os jovens formados de 
diversas áreas (equipe multidisciplinar), garantindo fortalecimento das instituições e 
efetividade do quadro de funcionários para execução de ATER continuada. 

 
2. Integrar a juventude local no acompanhamento e execução da ATER de maneira efetiva, 

capacitando-a de acordo com sua realidade. 
 

3. Realizar o trabalho em rede para seu fortalecimento organizando as instituições de 
forma social e jurídica em parceria com as secretarias de agricultura, ação social, saúde 
e educação disponibilizando também membros de entidades representativas para esse 
fortalecimento e monitoramento. 

 
4. Garantir que haja inserção de jovens estudantes da rede regulamentar de ensino e ou 

egressos como multiplicadores de ATER nas comunidades para inclusão no processo 
produtivo através dos convênios de ATER. 

 
5. Promover uma Educação Contextualizada em todas as escolas do campo, possibilitando 

uma ampliação dos conhecimentos aos jovens e suas famílias, referentes às técnicas de 
produção e a convivência com o semiárido. 

 
6. Desenvolver e implementar estratégias com ações voltadas para a inclusão de jovens 

rurais nas dinâmicas organizativas, tanto de produção, gestão, comercialização de forma 
a garantir a reprodução social no campo. 

 
7. Ampliar e qualificar a participação dos jovens nos órgãos colegiados voltados para o 

desenvolvimento rural sustentável. 
 

8. Promover a ampliação do acesso de jovens às políticas públicas de apoio à produção, 
comercialização, gestão econômica e de desenvolvimento territorial. 

 
9. Implantar Educação contextualizada para os povos do campo, quilombolas, indígenas, 

agricultura familiar e assentamentos. 
 

10. Adequação e ampliação do programa primeiro emprego para jovens das escolas 
famílias agrícolas, institutos federais e afins, de forma a exercer atividades de ATER nos 
órgãos de atuação de suas respectivas formações. 

 
11. Articulação com as entidades e construção de editais que incentivem a participação 

de CONSULTORIAS RURAIS JUNIOR´S, sendo instituições formadas exclusivamente 
por jovens de 16 a 29 anos com formação em áreas da agropecuária e ou 
multidisciplinar que envolva o setor ambiental, social e econômico, considerando 
equidade de gênero, além de estimular a participação de técnicos (as) que sejam de 
comunidades e povo tradicionais. 

 
12. Criar e/ou integrar os Centros de Formação Profissional e Tecnológica existentes nos 

territórios de forma a atender a diversidade agrícola, cultural, de gênero e etnorracial 
visando projetos da agricultura familiar e implementação de tecnologias sociais. 



 

 
13. Chamadas públicas e execução de uma ATER continuada e voltada à formação de 

jovens produtores rurais e que fomente a sua participação na produção e gestão da 
propriedade rural, visando a sucessão da propriedade. 

 
14. Realizar ações e cursos técnicos profissionalizantes e de empreendedorismo para a 

juventude. 
 

15. Inclusão no currículo escolar a educação contextualizada. 
 

16. Formação tecnológica para acesso e manuseio da internet (internet livre e gratuita). 
 

17. Formações específicas de jovens lideranças nas comunidades e criação de  bolsa de 
incentivo para o desenvolvimento de ações de acompanhamento aos agricultores 
familiares. 

 
18. Parcerias com institutos de formação para avançar no aprendizado e inserção nos 

trabalhos destinados para jovens em suas comunidades, a exemplo dos ACRs. 
 

19. Criar política de incentivo a formação de cooperativas e associações na perspectiva 
da Economia Solidária para juventude do campo. 

 
20. Reconhecer a importância da contratação de jovens e primeiro emprego nas 

entidades prestadoras de ATER. 
 

21. Direcionar ATER para mulheres e jovens, com o objetivo de proporcionar sua 
independência, e assim, mantê-los no campo com a implantação de projetos e 
programas produtivos estruturados. 

 
22. Criar o programa agente jovem de ATER onde alunos do campo, matriculados em 

cursos voltados às Ciências Agrárias atuem como estagiários de ATER em suas 
respectivas comunidades. 

 
23. Fortalecimento e aporte financeiro para as instituições de ensino (EFA e CETEP). 

 
24. Criação de mais cursos nas áreas de Ciências Agrárias.  

 
25. Fortalecer e ampliar a oferta de ATER direta do estado em quantidade e qualidade 

suficiente, com os recursos públicos necessários para atender a demanda incluindo 
juventude como público prioritário. Além de disponibilizar mais técnicos para atender os 
contratos.  

 
26. Promover a formação continuada das Equipes de ATER, nas temáticas de gênero e 

geração; povos e comunidades tradicionais; assim como em fundamentos, tecnologias e 
processos sustentáveis e autogestionários para os extrativismos, cultivos, criatórios, 
beneficiamentos e a comercialização de produtos Agroecológicos e Socioambientais.   



EIXO 2 
ATER e Relação de Políticas Públicas Complementares para o 
Fortalecimento e Efetividade Produtiva da Agricultura Familiar 

 
1. Efetivação de políticas públicas que garantam a permanência da juventude no campo e 

programas de desenvolvimento visando a melhoria da infraestrutura rural. 
 

2. Criação de Cursos Agrícolas nas escolas locais, com o objetivo de promover a formação 
continuada para as comunidades da agricultura familiar. 

 
3. Buscar financiamento de bolsa de estudos para jovens multiplicadores com parceria das 

instituições de ensino. 
 

4. Promover uma educação contextualizada: garantir dentro dos convênios/contratos de ATER 
a inserção de jovens estudantes da rede regulamentar de ensino e ou egressos como 
multiplicadores. 

 
5. Ampliação de créditos direcionados para a produção agroecológica direcionados para 

jovens e mulheres. 
 

6. ATER que vise a inclusão dos jovens rurais, estabelecendo estratégias e indicadores de 
inclusão dos mesmos nas dinâmicas sociais, culturais e organizativas de produção, 
baseado na agroecologia, agregação de valor, comercialização, formação e educação 
contextualizada, como forma de garantir a sua permanência e sucessão no meio rural. 
 

7. Fortalecimento de parcerias público/privada para a implementação de escolas-fazenda 
agrotécnicas, no modelo da que foi implantada em Barra (centro de capacitação das 
águas), e/ou adaptação ao curso do CETEP, com o intuito de garantir formação para a 
juventude rural, visando o atendimento e fortalecimento das famílias de agricultores(as). 
 

8. Criar estratégias para a permanência do jovem no campo através da educação 
contextualizada, inclusão produtiva com geração renda, políticas públicas afirmativas e uma 
ATER que contemplem a organização de grupos produtivos de base agroecológica, 
fortalecimento do associativismo e cooperativismo, estruturação de linhas de credito 
desburocratizada de acesso à primeira terra.  
 

9. Criar e fomentar a participação e inserção dos jovens rurais nos conselhos municipais de 
juventude, e propor cotas para jovens nas equipes ATER via chamada pública, assim como, 
garantir a participação dos jovens nos espaços de gestão e controle social dos serviços de 
ATER e outras políticas públicas. 
 

10. Fomentar programa de parceria entre o estado, município e as entidades de ensino para o 
acesso de jovens egressos ao primeiro emprego e programas de estágios remunerados, 
criando redes municipais de assessoria técnica às comunidades rurais. 

 
11. Uma ação de ATER com abordagem da participação do jovem na gestão da propriedade, 

participação nos lucros e sucessão da propriedade. 
 

12. Fomentar da participação dos jovens nos CMDS, Sindicatos e Associações de 
Trabalhadores Rurais. 
 

13. Estreitar a parceria entre as equipes de ATER e as EFAs, buscando incentivar e ampliar a 
participação dos jovens. 

14. Lançar editais do Projeto Bahia Produtiva específicos para alunos e ex-alunos das EFAs a 



 

fim de executarem os Projetos Profissionais Jovens através das entidades mantenedoras 
das EFAS. 
 

15. Financiar e apoiar os jovens para o empreendedorismo rural. 
 

16. Criar cursos de cooperativismo envolvendo ativamente a juventude. 
 

17. Efetivação do primeiro emprego e Agente Comunitário Rural como política pública do 
estado da Bahia e a promoção de integração destes programas para as ações de ATER (na 
contratação da juventude). 
 

18. Valorização dos ACR no que diz respeito a remuneração. 
 

19. Consolidação de categorias profissionais das universidades e institutos federais, 
especialmente em editais públicos de contratação para o serviço de ATER (exemplo como 
os Cursos de Tecnologia em Gestão de Cooperativas, Tecnologia em Agroecologia e da 
Educação do Campo). 
 

20.  Divulgar e desburocratizar o acesso aos créditos e as políticas públicas, priorizando o 
PRONAF Jovem.  
 

21.  Estabelecer nos editais que as entidades ganhadoras das chamadas públicas de ATER 
deverão contratar profissionais do respectivo território ou quando estas não forem do 
território, o corpo técnico deve ser composto de, no mínimo, 80% de técnicos do território 
priorizando jovens. 
 

22. Implantar curso de Gestão de Cooperativas UNEB/CAMPUS VII. 
 

23.  Fomentar o diálogo entre a SDR e a SEC, visando o fortalecimento da identidade 
campesina e estimular os projetos de vida da juventude rural. 
 

24.  Criar ATER específica para juventude rural e fomento às atividades produtivas 
(disponibilizar equipamentos de pequeno porte que possam melhorar a produtividade dos 
jovens no campo). 
 

25.  Desenvolver um programa de compras públicas que mantenha os jovens como prioridade 
na compra direta. 
 

26.  Garantir o acesso de agricultores familiares no curso Engenharia Agroindustrial (UNEB, 
Campus 21), promovendo a sucessão de homens e mulheres do campo. 
 

27.  Manutenção de cursos existentes nos CETEP e criação de novos que promovam educação 
do campo através da pedagogia da alternância. 

 
 



EIXO 3 Agroecologia, Ambiente e Alimentos Saudáveis 
1. Tornar a ATER Agroecológica uma política de Estado e implementar o tema na grade 

curricular em todos os níveis das instituições públicas de ensino. Incluir o curso de 
agroecologia em nível superior nos territórios de identidade. 
 

2. Promover projetos voltados para educação ambiental com o público jovem (oficinas, 
palestras em escolas, comunidades rurais). 
 

3.  Implementar, nas discussões e seminários, temas e ações sobre a soberania alimentar e 
nutricional, acesso a mercados e agroecologia. 
 

4. Investir em ações de geração de emprego e renda e garantia da permanência no campo, 
seja na área de produção agroecológica e/ou em outros tipos de produção que promova a 
ampliação da renda no meio rural, para os estudantes das escolas famílias agrícolas, dentre 
outros jovens e mulheres da zona rural. 
 

5.  Estabelecer ações de ATER específicas para juventude rural, de forma a garantir a 
sucessão no campo, baseados no desenvolvimento rural e nos princípios da agroecologia. 
 

6.  Criar no âmbito estadual capacitações específicas para formação de lideranças jovens com 
foco em questões socioambientais e agroecológicas. 
 

7.  Inserção de disciplina de Agroecologia (produção de alimentos de origem vegetal e animal) 
no ensino base da rede estadual. 
 

8.  Formação continuada dos/as técnicos/as de ATER em redes de ensino/pesquisa/extensão 
para abordagem da transição agroecológica, na perspectiva de consolidação de sistemas 
produtivas agroecológicos e territórios agroecológicos. 
 

9.  Incluir o tema agricultura familiar nos currículos das Escolas Técnica e nas Instituições de 
ensino da Educação Básica, o componente curricular: convivência com o semiárido e a 
agroecologia, o respeito e a valorização à produção alimentar local e as metodologias de 
produções limpas artesanais de extrativismo. 
 

10.  Garantir a Regularização Fundiária Rural para definir e consolidar ocupações de terras por 
agricultores que não tem títulos de terra. 
 

11.  Criar um sistema dinâmico e integrado de convênios para estágios dos alunos provenientes 
de instituições de ensino, com estímulo de uma “bolsa estágio”, com objetivo de incentivar a 
inicialização da carreira profissional. 
 

12.  Implementar uma forma de educação ambiental agroecológica (dia de campo nas escolas, 
praças, dentre outros). 
 

13.  Capacitação técnica voltada para agroecologia e produtos saudáveis com foco na 
agricultura familiar.  
 

14. Fortalecimento das escolas família agrícola como modelo da pedagogia da alternância, 
sendo assumido como prioridade pela Secretaria Estadual de Educação. Potencializando as 
fazendinhas agroecológicas nesses espaços. 
 

15.  Pleitear junto à Universidade do Estado da Bahia - UNEB, a oferta de 1 turma do curso de 
Agroecologia no campus XXIII - Seabra, em regime de cooperação interdepartamental com 



 

o campus XVI - Irecê, considerando a demanda do Território de Identidade Chapada 
Diamantina, sobretudo dos municípios produtores da região. Além de ofertar cursos 
técnicos na esfera estadual (CEEP e CETEP) e federal (IFBA). 
 

16.  Capacitação dos agricultores(as) familiares através de minicursos voltados para produção 
de alimentos saudáveis com foco para mulheres e jovens. 
 

17.  Promover o desenvolvimento de inovação tecnológica, para o campo com foco na 
juventude. 
 

18.  Ampliar o financiamento em ATER de cunho agroecológico, incluindo juventude como 
público prioritário nessas chamadas. 
 

19.  Promover a capacitação para mulheres e jovens rurais, nas áreas de: Gestão de 
propriedades rurais; Beneficiamentos de frutos regionais; Processamentos em geral; e 
outras temáticas. 


