
NAC

O  Núcleo  de  Agroecologia  e  Campesinato  (NAC)  da  Universidade  Federal  dos  Vales  do 
Jequitinhonha  e  Mucuri  (UFVJM)  foi  formado  em  2011  a  partir  da  execução  de  um  projeto 
aprovado em  edital público, financiado pela Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (SAF-MDA), via Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), que fomentou a criação e o fortalecimento de Núcleos de Agroecologia nas 
Instituições Federais de Ensino Superior.

Vinculado a Faculdade de Ciências Agrárias (FCA), O NAC é constituído por professores, técnicos 
e estudantes da UFVJM, e colaboradores externos. Tendo como referência a agroecologia e como 
espectro de atuação as diversas expressões do campesinato e de povos tradicionais, o NAC realiza 
projetos de pesquisa e extensão buscando a interação entre os conhecimentos acadêmico-científicos 
e os saberes camponeses e tradicionais na perspectiva da construção do conhecimento e da inovação 
tecnológica agroecológicos.

Recentemente,  o NAC recebeu em doação  todo o acervo Bibliográfico e Documental do Centro de 
Assessoria  aos  Movimentos  Populares  do Vale do Jequitinhonha (CAMPO VALE).  O CAMPO 
VALE  foi  uma  das  primeiras  Organizações  Não  Governamentais  constituídas  no  Vale  do 
Jequitinhonha para prestar assessoria e apoio aos Movimentos Sociais e Organizações Camponesas 
da  região.  No primeiro  semestre  de 2012,  o  CAMPO VALE foi  dissolvido  e  a  Assembleia  de 
dissolução deliberou pela doação do acervo ao NAC-UFVJM para que o mesmo fique no Vale do 
Jequitinhonha e disponível ao público, para consultas e pesquisas. 

Em seus mais de 25 anos de atuação o CAMPO VALE acumulou um rico acervo de referências 
bibliográficas  e  documentos  sobre  o  Vale  e  sobre  os  modos  de  vida  das  comunidades  locais. 
Destaca-se  no  acervo  a  farta  documentação  sobre  todo  o  processo  de  resistência  e  luta  das 
comunidades atingidas pela implantação da Usina Hidroelétrica de Irapé e das negociações levadas 
a cabo pela Comissão dos Atingidos por Irapé com o Consórcio de Empresas que implantou a usina, 
contando com a assessoria do CAMPO VALE. 

O acervo está  disponível  para  consultas  na sede  do  NAC (Sala  24,  Bloco V,  Campus JK),  de 
segunda a quinta-feira, das 14 as 17 horas. A relação das obras disponíveis para consulta podem ser 
visualizadas no arquivo ACERVO CAMPO VALE, buscando-se por palavras-chaves de interesse.


