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A assessoria técnica e a extensão rural exercem um papel fundamental no processo de              
implementação de novas tecnologias na atividade agropecuária, através de pesquisa e de            
conhecimentos diversos. Assistência Técnica e Extensão Rural pode ser definida como uma            
orientação aos produtores rurais e criadores dos segmentos sociais vinculados à exploração do             
agronegócio e visa propiciar aos agricultores familiares, suas comunidades e representações,           
conhecimentos técnicos que possibilitem maior oferta de alimentos, maior viabilidade          
econômica, saneamento domiciliar e comunitário, e exploração sustentável dos recursos naturais.           
Conceitualmente, a extensão rural se diferencia da assessoria técnica, pois além de prestar             
auxílio ao produtor e criador, ela possui um caráter educativo, deixando de apresentar um fluxo               
de informações unidirecional, criando um processo de troca de saberes entre o técnico e o               
produtor rural.As assessorias técnicas foram feitas em duas propriedades no Assentamento Rural            
Iraci Salete que está localizado no município de Alvorada do Sul. A primeira propriedade é               
localizada a 22°54'35.8''S 51°13’36.5’’W e a segunda a 22°55''16,1''S 51°12'48.1''W, estas           
propriedades recebem assistência técnica pelo projeto de extensão: Cadeia Produtiva de Aves e             
Leite em Assentamentos Rurais, onde há professores colaboradores e alunos do curso de             
Medicina Veterinária e Zootecnia. O projeto conta com a participação da CATEC'z (Empresa             
Júnior de Zootecnia) e o PET (Programa de Educação Tutorial). Para a realização da atividade               
foi necessário a medição das propriedades utilizando GPS Portátil eTrex 10 Garmin para que              
houvesse a definição exata do local da construção, a medição das duas propriedades foram feitos               
no mesmo dia. Para apuração de dados, utilizamos ferramentas Google Earth para delimitação da              
área do galpão e dos piquetes por meio de croqui juntamente com cálculos de viabilidade               
econômica da propriedade, utilizando dados da Embrapa- Agricultura Familiar.Com a assessoria           
ou assistência técnica busca-se propor soluções zootécnicas de qualidade ao produtor sobre a             
cadeia produtiva animal, com embasamento científico e técnico, com auxílio de estudantes,            
professores e profissionais da área. Nesse caso, colaborar com a construção e gestão de uma área                
para produção semi-extensiva de frangos caipiras no Assentamento Rural Iraci Salete.           
Objetivou-se através da assessoria técnica atrelada ao planejamento das propriedades fazer com            
que a atividade tenha menos perdas e seja mais rentável fixando as famílias na área rural,                
aumentando a sua qualidade de vida e desenvolvendo a produção animal no Assentamento. Mais              
de cinco décadas após o êxodo rural no Brasil o processo ainda se mantém como um fluxo ativo,                  
ou seja, ainda há um grande deslocamento das famílias para as cidades. 
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