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I-SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA 

EXTENSÃO RURAL - SisCENEX 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Área do 

Conhecimento
1
 

Exatas e da Terra 
Área de 

Atuação
2
 

Software 

Situação 
Não Iniciado Finalizado Em andamento 

Período 12 meses 
(X) ( ) ( ) 

DESCRIÇÃO 

Objetivo 

OBJETIVO GERAL: 

Implantar o SisCENEX – Sistema de Acompanhamento da Extensão Rural, que acompanha as 

atividades de extensão desenvolvidas pela CEPLAC em Rondônia, em suas unidades de campo, 

as ações dos seus técnicos e seus efeitos nos imóveis rurais assistidos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1) Programação Mensal/Anual de Atividades 

 Diagnóstico - levantamento do universo de empresas da região e empresas a 

assistidas, por município, cultivo e criação; 

 Metas – planejamento de metas físicas a serem atingidas nos imóveis 

assistidos (áreas implantadas, procedimentos tecnológicos, atividades de 

impacto ambiental, melhoria da qualidade de vida, administração rural, etc.); 

 Ações Metodológicas – planejamento das ações de extensão (palestras, 

excursões, visitas, demonstrações, etc.); 

 Entraves e Potencialidades – descrição dos problemas encontrados na 

execução das atividades de extensão e das principais potencialidades da área 

de ação de cada Unidade Operativa;. 

2) Cadastramento de Empresas e Produtores Rurais 

 Cadastramento das empresas da assistidas, seus produtores, cultivos e 

criações, produção, identificando a zona, município, território; 

 

3) Acompanhamento da Agenda do Extensionista 

 Registro diário das Ações do Extensionista (visitas às empresas rurais, 

cultivos trabalhados, procedimentos tecnológicos realizados, demonstrações, 

palestras, seminários, cursos, dias de campo, etc.); 

 

4) Avaliação da Programação X Realização 

 Geração e emissão de relatórios gerenciais mensais/trimestrais/anuais para 

avaliar a programação em comparação com as realizações dos técnicos e das 

empresas assistidas.  

 

Atividades  
1) Adaptar o SisCENEX às realidades da Região Amazônica, realizando ajustes no 

Sistema e na Base de Dados (cadastro de Extensionistas, cultivos regionais, práticas 

agrícolas, municípios, territórios, etc.); 

                                                           
 
 



 

2) Instalar o Sistema nos diversos servidores das redes locais das Unidades de Extensão; 

3) Promover o treinamento dos Extensionistas e pessoal de apoio sobre os objetivos e 

operacionalização do Sistema; 

4)  Cadastrar no Sistema as empresas rurais da área de ação da CEPLAC em Rondônia; 

5) Monitorar o uso do sistema nas diversas Unidades Locais de Extensão, através da 

avaliação mensal dos dados pelos Núcleos Regionais e Superintendência; 

6) Realizar ajustes periódicos conforme demanda e reciclar os Extensionistas para 

consolidar a utilização do Sistema. 

 

Inovação 

1) Substituição os controles tradicionais, manuais, pelo acompanhamento informatizado; 

2) Agilidade na obtenção de informações; 

3) Facilidade no envio de informações entre as Unidades Locais, Regionais, 

Superintendência e a Diretoria Geral da CEPLAC.  

 

EQUIPE 

Líder 
(Wilson Destro) 

(69)3217.8751 

(wilsondestro-ro@ceplac.gov.br; e 

wdestro@uol.com.br) 

Parcerias 

Institucionais
3
 

CEPLAC/SUERO – Superintendência Regional do Estado de Rondônia; 

CEPLAC/SUEBA – Superintendência Regional do Estado da Bahia; 

SFA/RO – Superintendência Federal de Agricultura; 

EMATER/RO – Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia; 

SEAGRI CEPLAC/SUERO – Superintendência Regional do Estado de Rondônia; 

SEAGRI/RO – Secretaria de Estado da Agricultura / Governo do Estado de Rondônia. 
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