
r, PROPOSTA DE UMA NOVA ESTRUTURA ORGANlZACIONAL
~~ ---------------------------------------------
~~3> !'A-~-~-fººtc:~ºfº~~~º~~~~CQQ~-ºº-Q!IT

1. Considerando a maior amplitude das atividades executadas pela difusão rletecno
logia da EMBRAPA, sugere-se a mudança do nome da Coordenação de Difusão de Tec
no1ogia para Coordenação de Comunicação e Difusão.

Esta Coordenador ia teria como atribuições a coordenação, planejamento, progra
mação, acompanhamento, avaliação e articulação geral de toda a atividade ligada
a comunicação e transferência de tecnologia gerada pelo CNPT, bem como, abusca
de informações que realimentem o processo de geração de novas tecnologias. Tam
bem seria atribuição desta Coordenação ativar mecanismos para desenvolver e
apoiar o exercício da "Interdiscip1inariedade" para dentro e para fora do CNPT,
principalmente, atravês do uso do sistema de produção como reforço metodológi
co. Este sistema seria usado como uma ati;idade de pesquisa e um instrumento
de divulgação de resultados.

3. Modelo Organizacional (ver anexo)
Ãreas da Coordenador ia

a. Ãrea de Pesquisa em Difusão e Adoção
abrangendo: avaliação de safra,

acompanhamento e avaliação de sistemas de produção,
avaliação de adoção de tecno1ogia,
diagnóstico de fatores que entravam a transferência e adoção
etc •••

b. Informação e Documentação
Biblioteca
Normatização dos documentos e publicações
Serviços de referências
Distribuição de publicações
Elaboração e refinamento de perfis
Levantamento bibliografico
Comutação
etc ..•

c. Ãrea Têcnica de Publicação
Comitê de publicações
Editoração
Produção
Composição e arte final
Reprografia
Distribuição
etc ••.

d. Capacitação Contínua
Cursos
Seminarios
Estágios
Treinamentos
Simpósios
etc •.•



Organização de Reuniões
Correspondências de felicitações
etc ••.

O modelo organizaciona1 acima proposto visa acima de tudo usar o potencial
de recurs~s humanos e material existentes no CNPT sem fazer com que cada área per
ca a sua individualidade mas, principalmente, usar as situações de interaçãooude
áreas em que as atividades se confundem e se caraterizem com um único objetivo que
e a divulgação e transferência da tecno1ogia gerada pelo CNPT.

,4. Recursos Humanos
Dois difusores (existentes sendo que um esta em curso)
Uma Relações Públicas
Um Pesquisador para capacitação contínua
Um Pesquisador de Economia
Duas Bib1iotecârias
Comitê de Publicações
Um Editor (falta)

uma Secretâria
uma Desenhista
um Fotógrafo
um Reprógrafo

Visando promover e principalmente diversificar cultivares em uso pelos pr~
dutores serão implantados quatro lavouras demonstrativas:

1. Passo Fundo
2. Santa Rosa
3. Ijui
4. Campinas do Sul

Difusão das cultivares CNT9, CNT8, BR4 e BR5. Tambem serao difundidos 3 li
nhagens promissoras e 2 tritica1es.

Metodologia: talhões de 2 metros de largura por 20 de comprimento em pro
priedades de produtores ou áreas de cooperativas usando a tecno1ogia recomendada
pela Comissão Sul Brasileira de Pesquisa de Trigo.

3. Articulação Interdiscip1inar
Visita aos campos experimentais do CNPT com a equipe de pesquisadores para

conhecer, discutir e sugerir programação de pesquisa de cada pesquisador - 1 dia
por semana + ou - 3 semanas.

4. Dias de Campo
a. Instituciona1

Demonstraçao dos trabalhos de pesqu1sa mais promissoras no CNPT ê divulga
gação da unidade de pesquisa como um todo:

Duração: 1 dia
Público: geral

Divu1gaçao promociona1 da instituição frente
ra direta ou indireta promover e/ou auxiliar
ras pesquisadas por esta Unida~e:

Duraçao:
Público:

a pessoas que podem de
no desenvolvimento das

maneL
cu1tu

1 dia
Políticos, Diretores de Cooperativas



c. Lavouras DeJl)onstrativas
1. Demonstração constante e por s~ só,
2. Caravana de Pesquisadores,
3. Caravana de Técnicos e Produtores da regiao.

a. Controle biológico - folder e/ou circular técnica
b. Recomendação da Comissão Sul Brasileira - circular técnica
c. Cultivares: As CNT 10, CNT 9, CNT 8, BR 4, BR 5 e BR 6 (folder)
d. Dia de Campo 1982
e. Manual Técnico da Cultura do Trigo no Brasil
f. Culturas alternativas
g. Manual técnico da cultura da cevada
h. Folder institucional
~. Anais da XII RENAPET
J. Outros

6. Avaliação de Safra
Trigo
Cevada

7. Reunião com os Difusores de Instituições de Pesquisa e Extensão de Trigo.
Objetivo: Promoção da cultura

{

12/4
19/4
26/4

[

Erechim
Getulio Vargas
Guarapuava

Alegrete
Santo Angelo

Associação dos Engenheiros
Agrônomos de Santa Rosa
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