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O presente projeto tem por 
produção de feijão realizados pelos associados da Cooperaje, no
Jequitibá, Minas Gerais. Com uso de metodologias participativas,
desenvolver, junto com os agricultores, técni
produção dessa cultura nos estabelecimentos
Espera-se com isso, reduzir o custo de
cultivos, o que, consequentemente,
da qualidade de vidados 
profissionais, extensionistas, professores e pesquisadores, que irão participar 
ativamente com seus saberes na construção coletiva com os agricultores da
que serão posteriormente implementadas. Os profissionais farão o devido
acompanhamento nas diferentes fases do cultivo. Ademais, por meio da
com a Universidade Federal de São João del Rei, campus Sete
ofertadas oficinas de diferentes temáticas, colaborando assim
melhoramento dos cultivos e com a profissionalização dos
com isso, que os mesmos possam se organizar e
produtos, uma vez que os mercados modernos
cobrança no que se refere a qualidade dos
temáticas: coleta do solo, manejodo solo, importância da construção da fertilidade 
do solo, manejo fitotécnico
aquisição de insumos.  
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O presente projeto tem por objetivo geral contribuir para a melhoria do
produção de feijão realizados pelos associados da Cooperaje, no
Jequitibá, Minas Gerais. Com uso de metodologias participativas,
desenvolver, junto com os agricultores, técnicas e ações que possam potencializar a 
produção dessa cultura nos estabelecimentos agrícolas que integrarão o projeto. 

se com isso, reduzir o custo de produção e aumentar a produtividade dos 
cultivos, o que, consequentemente, irá aumentar a renda e colaborar om a melhoria 

 beneficiários. As áreas serão visitadas por diferentes 
extensionistas, professores e pesquisadores, que irão participar 

com seus saberes na construção coletiva com os agricultores da
serão posteriormente implementadas. Os profissionais farão o devido

acompanhamento nas diferentes fases do cultivo. Ademais, por meio da
com a Universidade Federal de São João del Rei, campus Sete

ferentes temáticas, colaborando assim com o processo de 
melhoramento dos cultivos e com a profissionalização dos agricultores. Espera
com isso, que os mesmos possam se organizar e melhorar a qualidade de seus 
produtos, uma vez que os mercados modernos têm aumentado seu nível de 
cobrança no que se refere a qualidade dos alimentos. AS oficinas terão as seguintes 
temáticas: coleta do solo, manejodo solo, importância da construção da fertilidade 
do solo, manejo fitotécnico da cultura do feijão, práticas de n
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objetivo geral contribuir para a melhoria do processo de 
produção de feijão realizados pelos associados da Cooperaje, no município de 
Jequitibá, Minas Gerais. Com uso de metodologias participativas, pretende-se 

possam potencializar a 
agrícolas que integrarão o projeto. 

produção e aumentar a produtividade dos 
colaborar om a melhoria 
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com seus saberes na construção coletiva com os agricultores das ações 
serão posteriormente implementadas. Os profissionais farão o devido 

acompanhamento nas diferentes fases do cultivo. Ademais, por meio da parceria 
com a Universidade Federal de São João del Rei, campus Sete Lagoas, serão 

com o processo de 
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