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APRESENTAÇÃO
 

Esta cartilha tem a finalidade de lhe apresentar a Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária – Emater. 

Nesta cartilha você vai saber quem somos, o que fazemos, como fazemos, onde estamos 
presente, como estamos organizados internamente, nossa força de trabalho, dentre outras 
informações.
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1. NOSSA HISTÓRIA

1959 – Criação da Associação de Crédito e Assistência Rural do Estado de Goiás (Acar-
Goiás), que era uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede e foro em Goiânia, para 
promover a execução da extensão rural no Estado.

A finalidade da Acar-Goiás era a de “contribuir para a aceleração do desenvolvimento 
econômico e social do meio rural do Estado de Goiás, mediante o planejamento e a execução 
das atividades de extensão rural e crédito rural educativo”.

1975 - Com a publicação da Lei Estadual nº 7.969, de 15 de outubro de 1975, foi autorizada 
a criação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Goiás (Emater-GO), 
mediante a unificação da Acar-Goiás com a Coordenadoria de Assistência Técnica, da Secretaria 
da Agricultura, concretizada pelo Decreto nº 735, de 16 de dezembro de 1975, que aprovou o seu 
Estatuto.

1995 - Em dezembro de 1995, pela Lei Estadual nº 12.733, de 07/12/1995, foi autorizada:
• A incorporação da Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária (Emgopa) à Emater-

GO, concretizada pelo Decreto nº 4.628/96 de 29/01/1996;
•  Absorção, pela Emater-GO, dos serviços de classificação de origem vegetal, da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento.
1999 - A Lei nº 13.550 de 11 de novembro de 1999 cria a Agência Goiana de Desenvolvimento 

Rural e Fundiário (Agenciarural), autarquia jurisdicionada à Secretaria de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, absorvendo as atividades da Emater-GO, (colocada em liquidação 
Art. 18 da Lei nº 13.550) IDAGO, IGAP, órgãos extintos pela mesma Lei.

2003 - Em 30 de dezembro de 2003 a Lei nº 14.645, alterou a Lei nº 13.550, de 11 de 
novembro de 1999, com o desmembramento das atividades de defesa agropecuária da estrutura 
da Agenciarural, com a finalidade de criar a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa).

2008 - em 30 de maio de 2008 a Lei 16.272 alterada pela Lei nº 16.365 de 07 de outubro de 
2008 extingue a Agenciarural, transferindo suas atividades institucionais e quadro de pessoal 
para a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seagro).

2010 - Com a publicação da Lei 16.978 de 28/04/2010 a Emater-GO, é excluída do processo 
de liquidação, e reativada, retomando da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
as atividades institucionais e quadro de pessoal originário, passando a ter as seguintes 
competências básicas:

I – execução da política estadual de assistência técnica, extensão rural, pesquisa 
agropecuária e atividades correlatas ao desenvolvimento rural sustentável, atendendo 
prioritariamente a agricultura familiar, em consonância com a Lei federal nº 11.326, de 24 de 
julho de 2006;

II – promoção de atividades de classificação de produtos de origem vegetal e de certificação 
de produtos de origem animal. 

2011 - Em 25 de janeiro de 2011, através da Lei nº 17.257 que dispõe sobre a organização 
administrativa do Poder Executivo e dá outras providências, é posta novamente em liquidação 
a Emater–GO, e cria-se a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater). A entidade torna-se uma autarquia estadual, dotada de personalidade 
jurídica de direito público interno, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Com 
sede e foro na Capital do Estado de Goiás e jurisdição em todo o território estadual, a Emater é 
jurisdicionada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, e tem a responsabilidade pela 
execução da política estadual de assistência técnica, extensão rural, pesquisa agropecuária 
e atividades correlatas ao desenvolvimento rural sustentável, atendendo prioritariamente 
à agricultura familiar, em consonância com a Lei federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006; 
promoção de atividades de classificação de produtos de origem vegetal e certificação de 
produtos de origem animal.

2014/2015 - Mais recentemente, 29 de dezembro de 2014, a Lei 18.746, definiu nova 
Estrutura Complementar dos órgãos, bem como altera, acrescenta e ou suprime dispositivos na 
Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011, para adequar o seu texto às prescrições da Lei nº 18.687, 
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de 03 de dezembro de 2014, especialmente quanto ao disposto em seu art.6º. Assim, a Emater 
passa a ser Autarquia jurisdicionada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico, 
Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação (SED). Novamente, a Estrutura Organizacional 
sofre alterações através da Lei Nº 18.934, de 16 de julho de 2015,  e por último, através do  
Decreto nº 8.438, de 21 de agosto de 2015, são aprovadas  as unidades regionais, apresentando 
nova estrutura centralizada e descentralizada.

2. QUEM SOMOS

• Nosso Nome: Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater).

• Nossa Natureza Jurídica: 
Somos uma entidade autárquica estadual, dotada de personalidade jurídica de direito 

público interno, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com sede e foro na 
Capital do Estado de Goiás e possuindo jurisdição em todo o território estadual, criada em 25 
de janeiro de 2011, através da Lei nº 17.257, que dispõe sobre a organização administrativa do 
Poder Executivo e dá outras providências.

A Emater foi criada para absorver as atividades da Empresa de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater-GO), que se encontra em liquidação.

Inicialmente a Emater ficou jurisdicionada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, 
sendo que, posteriormente passou a ser jurisdicionada a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Científico, Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação (SED), através 
da Lei 18.746, em 29 de dezembro de 2014, por ser uma autarquia do grupo de Órgãos de 
Desenvolvimento do Governo do Estado de Goiás. 

 Em julho 2016, a Emater assumiu status de autarquia especial, conforme determinação 
da Lei Estadual nº 19.376. A partir de então, a Agência passou a ter maior autonomia funcional, 
administrativa e orçamentária, de acordo com as normas da administração pública.

• Nossa Competência Básica
Compete à Emater: A Execução da Política Estadual de Assistência Técnica, Extensão 

Rural, Pesquisa Agropecuária e atividades correlatas ao desenvolvimento rural sustentável, 
atendendo prioritariamente à agricultura familiar, em consonância com a Lei federal nº 11.326, 
de 24 de julho de 2006; promoção de atividades de classificação de produtos de origem vegetal 
e certificação de produtos de origem animal.

A competência básica da Emater está diretamente ligadas à Política Nacional de ATER 
(PNATER), vez que essa regulamenta as políticas estaduais das instituições de ATER do país, 
definindo também as suas ações básicas, dentre as quais podem ser citadas: 

• Contribuir para a melhoria da renda, da segurança alimentar e da diversificação da 
produção, para a manutenção e geração de novos postos de trabalho, em condições 
compatíveis com o equilíbrio ambiental e com os valores socioculturais dos grupos      
envolvidos.
• Potencializar processos de inclusão social e de fortalecimento da cidadania, por meio 
de ações integradas, que tenham em conta as dimensões: ética, social, política, cultural, 
econômica e ambiental da sustentabilidade, dos recursos naturais. 
• Estimular a produção de alimentos sadios e de melhor qualidade biológica, a partir do 
apoio e assessoramento aos agricultores familiares e suas organizações para a construção 
e adaptação de tecnologias de produção ambientalmente amigáveis, e para a otimização 
do uso e manejo sustentável dos recursos naturais. 
• Desenvolver ações que levem à conservação e recuperação dos ecossistemas e 
ao manejo sustentável dos agroecossistemas, visando assegurar que os processos 
produtivos agrícolas e não agrícolas evitem danos ao meio ambiente e riscos à saúde 
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humana e animal.
• Incentivar a construção e consolidação de formas associativas que, além  de criar 
melhores formas de competitividade, sejam geradoras de laços de solidariedade e 
fortaleçam a capacidade de intervenção coletiva dos atores sociais como protagonistas 
dos processos de desenvolvimento rural sustentável. 
• Fortalecer as atuais articulações de serviços de ATER e apoiar a organização de novas 
redes e arranjos institucionais necessários para ampliar e qualificar a oferta de serviços 
de ATER, visando alcançar patamares crescentes de sustentabilidade econômica e 
socioambiental.
•  Promover a valorização do conhecimento e do saber local e apoiar os agricultores 
familiares e demais públicos da extensão rural, no resgate de saberes capazes de servir 
como ponto de partida para ações transformadoras da realidade.

• Nossa Identidade Organizacional
O que faz uma organização ser única é o seu estilo de atuação no mercado, sua marca, 

seus produtos e serviços.
A descrição do mercado e do público-alvo da Agência Emater mostram as fronteiras de 

sua atividades, determinando, claramente, o que faz, onde atua e para quem faz. 

Mercado 
      

O mercado de atuação da Emater são os municípios do Estado de Goiás. 

Público Alvo 

A Emater tem como principal beneficiário de seus serviços/produtos o Agricultor Familiar e suas 
organizações, atendendo também os médios e grandes produtores rurais, e sociedade em geral. 

Nosso Slogan

 “Agência de Inovação Rural”

• Missão/Visão/Valores 

Missão 
A missão representa a razão de ser da organização. A missão da Agência Emater é: 

“Contribuir para o desenvolvimento rural sustentável por meio da inovação, proporcionando o aumento 
da renda e da qualidade de vida no campo” 

Visão
A visão representa para onde vamos, aonde a organização quer chegar após a implantação 

da estratégia: é o sonho, o objetivo de longo prazo. A visão de futuro da Emater é:

“Se consolidar como a Agência de Inovação Rural de referência nacional em pesquisa agropecuária, 
assistência técnica e extensão rural” 
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Valores 
Os valores são princípios, normas ou padrões de conduta que devem ser respeitados. 

Eles representam como a organização deve atuar nos mercados definidos para cumprir a sua 
missão. São crenças e ideias que formam a base da organização.

Os valores que buscamos são:

Inovação
• Promover a transferência da tecnologia por meio do incentivo a novos hábitos e práticas 

para solucionar pequenos ou grandes problemas no campo. 

Protagonismo 
• Todos devem realizar algo novo de importância social, com atitude e proatividade, 
mantendo-se ativo, antecipando-se aos fatos, com paixão no que faz, agir proativamente 
produzindo significado  e buscando se transformar em  agentes  que promovam a inovação 
no campo.

Comprometimento
• Buscar comprometimento efetivo dos colaboradores, para o cumprimento das tarefas 
que lhe foram designadas, buscando foco nas coisas verdadeiramente importantes, com 
responsabilidade.

Transparência
• Acompanhar e informar a toda a sociedade sobre as ações executadas e os   resultados 
obtidos pela organização, permitindo um amplo controle social.

Credibilidade 
• Buscar o cumprimento das tarefas pactuadas e produzir os resultados esperados com 
permanente feedback.

Confiança
• Agir com lealdade e despertar nas pessoas crença na retidão moral, e se mostrar 
conhecedor de seu papel ou função.

Ética
• Gerir os recursos com honestidade, integridade e idoneidade, respeito pelas pessoas, 
seus valores e sua individualidade. Respeito pelo ambiente em que   vivemos.  Avaliação 
das consequências dos atos praticados.

Cooperação
• Despertar nas pessoas a necessidade de se trabalhar em conjunto, buscando objetivos 
comuns, para que a instituição possa alcançar os seus resultados  organizacionais. 
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3. POLÍTICAS PERMANENTES E SUAS DIRETRIZES

A política organizacional pode ser concebida como a arte de criar compromissos entre 
interesses competitivos. É a ação orientada para atingir os objetivos institucionais propostos, 
funciona como um guia que permite a organização a materializar as suas estratégias

Fazem parte das políticas e diretrizes permanentes da Emater:

Políticas Permanentes Diretrizes

Sustentabilidade Criar condições de credibilidade e desenvolver a 
capacidade de comunicação e captação de recursos.

Parcerias Identificar e viabilizar parcerias propiciando ambiente e 
meios adequados.

Modernização
Dotar a Emater de processos administrativos 
e tecnológicos compatíveis com as demandas 
contemporâneas.

Gestão Ambiental e Societária

A gestão ambiental permeará todas as ações da Emater 
na busca do desenvolvimento sustentável. Solidariedade 
a preocupação com as gerações futuras, protagonistas 
do próprio desenvolvimento.

Desenvolvimento e Valorização 
Humana

Ter o ser humano como foco principal, reconhecendo-o 
e promovendo-o.

Comportamento Ético
Pautar ações para que todos se orientem nos princípios 
da honestidade, integridade, idoneidade, respeito rígido, 
valores e princípios.

Gestão Participativa

Oportunizar a participação dos envolvidos no processo 
de gestão. Propiciar meios para que todos se tornem 
agentes construtores e beneficiários de ações e 
resultados.

Ciência e Tecnologia Identificar demandas e atividades potenciais para 
geração, adaptação, validação de tecnologias orientadas 
para o mercado.

Marketing Conceber tecnologias, produtos e inovações sob a ótica 
das necessidades do mercado.

Comunicação Dotar a Emater de instrumentos e metodologias 
adequadas às suas necessidades de comunicação.

Biosseguridade
Criar condições de segurança biológica, através de 
processos educacionais em todos os elos das cadeias 
produtivas.

Agricultura Familiar Proporcionar conhecimentos para inserção do agricultor 
e sua família no processo de desenvolvimento.

Organização Social Promover e dinamizar o processo de organização social 
no agronegócio, bem como atuar junto aos movimentos 
sociais pela terra nos processos de organização.

Qualidade
Implementar ações que busquem a melhoria contínua da 
qualidade e da eficácia nos seus processos, produtos e 
serviços, com foco na satisfação do cliente.

Imagem Buscar um mesmo padrão de imagem que seja condizente 
com a qualidade dos serviços.
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4. O QUE FAZEMOS

A Emater tem por objetivo principal realizar atividades de Ater (Assistência Técnica, 
Extensão Rural) e de Pesquisa Agropecuária prioritariamente aos Agricultores Familiares e suas 
organizações, objetivando geração de renda, inclusão social e a melhoria da qualidade de vida 
das famílias rurais, dentre outros.

Assim, nossos processos finalísticos são:

• ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural 
• Assessoramento técnico e comportamental programado, continuado, personalizado 

e oportuno aos produtores rurais; com a aplicação de conhecimentos na propriedade, 
assegurando o desenvolvimento do sistema produtivo e melhoria na qualidade de vida 
das famílias rurais.

• Pesquisa Agropecuária
• Geração de pesquisa aplicada por demanda tecnológica, validação   e transferência  

de conhecimentos no campo.

5. NOSSOS PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS

Dentre os principais produtos e serviços oferecidos pela Emater estão pesquisa 
agropecuária, difusão de tecnologia, assistência técnica, extensão rural, apoio a APls, elaboração 
e acompanhamento de projetos, elaboração de projetos de crédito, produção e venda de 
sementes, locação de instalações do Centro de Inovação Rural, dentre outros.

Conheça todos os produtos e serviços oferecidos pela Emater, acessando o nosso site 
www.emater.go.gov.br, clique em produtos e serviços, selecione guia de produtos e serviços.

 

6. NOSSOS PRINCIPAIS CLIENTES

Principais Clientes

» Pequenos Produtores
• São pequenos agricultores, proprietários de pequenas glebas de terra, ou meeiros, 
arrendatários, que utilizam dos serviços oferecidos pela Agência, também chamados de 
clientes fim.

» Médios e grandes produtores
• São proprietários de médias e grandes propriedades que utilizam dos serviços da Agência, 
também chamados de clientes fim.
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» Entidades governamentais
• São representantes das organizações públicas federais, estaduais e municipais que 
participam de negociações ou execuções de acordos, contratos, convênios e parcerias 
com a Emater.

» Autoridades
• São representantes do poder Executivo (governadores, secretários de estado, prefeitos, 
etc.), Legislativo (vereadores, deputados estaduais, federais e senadores), Judiciário 
(juízes, desembargadores, promotores de justiça, etc.), que procuram a Agência em busca 
de informações e/ou para visitas à Diretoria Executiva.

» Imprensa
• São jornalistas e editores que procuram informações para divulgação na mídia, que 
atingem nossos clientes e a opinião pública, que contribuem para formação da imagem 
da Emater.

» Clientes Internos
• São todos os servidores internos da Agência, seja efetivo, comissionado ou estagiário, 
que contribuem para o cumprimento da missão institucional da Emater, seja na área meio 
ou fim.

» Fornecedores
• São considerados clientes quando buscam informações, entregam produtos e serviços 
contratados junto a Agência, como também, quando de recebimento por serviços 
prestados.

7. NOSSA FORMA DE ATENDIMENTO

Atendimento direto ao produtor
A Emater leva atendimento técnico especializado e transferência de tecnologia ao produtor 

rural e suas organizações em diferentes áreas de atividades agropecuárias, além das áreas de 
gestão da propriedade, meio ambiente, associativismo, cooperativismo, dentre outros.

O atendimento é feito tanto presencial nas Unidades Locais, como via telefone, eletrônico, 
por correspondências, eventos, visitas técnicas nas propriedades rurais, nas organizações 
dos produtores rurais (associações, sindicatos e cooperativas rurais) e outros. Todos os 
atendimentos tem como objetivo o desenvolvimento do homem e da mulher do campo, a sua 
emancipação produtiva e da gestão de sua propriedade, dentre outros.

Atendimento à sociedade em geral
Por ser uma entidade que também trabalha a educação ambiental, com a geração de renda, 

a Emater também atende escolas, associações de moradores, prefeituras e outras entidades, 
levando palestras, campanhas educativas, hortas e lavouras comunitárias. São realizadas 
oficinas de agroindústria (doces, peixe, panificação, confeitaria, salgados, etc.), oficinas de 
artesanatos, criadas feiras do produtor rural, Feiras Agropecuárias, cursos e oficinas de interesse 
da população em geral, para contribuir na inclusão social, na melhoria da renda familiar. Esse 
trabalho também é realizado com as mulheres e juventude rural no campo.
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FORMAS DE ATENDIMENTO VIA EVENTOS INSTITUCIONAIS

 

8. PRINCIPAIS MÉTODOS DE TRABALHO UTILIZADOS
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9. NOVA ESTRATÉGIA METODOLÓGICA DE ATER  

REDE DE INOVAÇÃO RURAL NA CONSTRUÇÃO DE COMUNIDADES PROATIVAS

REDE DE INOVAÇÃO RURAL NA CONSTRUÇÃO DE COMUNIDADES RURAIS PROATIVAS

Trata-se de uma estratégia metodológica institucional inovadora, desenvolvida através 
de um arranjo de competências ordenado em sinergia pelos diversos atores envolvidos, os 
quais serão representados pela governança do setor público (Emater) e complementado pelas 
parcerias público-privados, formando assim uma rede de gestão integrada na construção de 
comunidades proativas, que envolve atividades de assessoramento técnico e comportamental 
dos produtores rurais e suas famílias.

A Rede de Inovação Rural prioriza a gestão da propriedade junto às famílias, comunidades 
e organizações rurais, para que sejam protagonistas de seu próprio desenvolvimento. Essa 
gestão se dará por meio de assessoria técnica agropecuária e comportamental, continuada e 
em rede, programada e personalizada, por interesse e afinidade.

O principal objetivo da implantação dessa metodologia inovadora é a construção de 
comunidades rurais proativas. Trata-se de comunidades rurais organizadas que, após serem  
trabalhadas e empoderadas (ação coletiva desenvolvida pelos indivíduos quando participam 
de espaços privilegiados de decisões, de consciência social dos direitos sociais), passam 
a ser protagonistas de seu próprio destino (assumir o seu destino), promovendo através da 
gestão da propriedade, a geração de renda e consequentemente, a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas envolvidas nas atividades, de maneira a garantir a emancipação produtiva 
(independência) e autonomia da gestão.
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DIMENSÕES DA GESTÃO ESTRATÉGICA DA REDE DE INOVAÇÃO
 

A gestão estratégica da Rede de Inovação Rural proposta pela Emater assegura sua missão em 
promover o desenvolvimento no espaço rural, viabiliza sistemas produtivos sustentáveis, somado à 
demanda crescente de acessibilidade ao conhecimento.

AÇÃO ESTRATÉGICA DA REDE DE INOVAÇÃO

Ação estratégica – Integração da Pesquisa e Ater no espaço rural (inovação), para que os 
produtores rurais possam ter acesso ao conhecimento.

A Pesquisa deve transformar recursos em conhecimento e a extensão irá transformar o 
conhecimento em inovação e escolher o conhecimento mais adequado para aplicá-lo a unidade 
produtiva. 



21

CONHEÇA A EMATER

10. PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO

Dentre as áreas de atuação da Emater, destaca-se:
 

 

 

 

 

Agricultura
(Grãos)

Agricultura
(Fruticultura,
Olericultura e 

Raizes)

Sorgo

Arroz

Milho

Soja

Mandioca

Banana

Melancia Uva

Hortaliças

Maracujá

Caupi

Feijão
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Pecuária e Pequenos 
Animais

Meio Ambiente

Bovinos de Leite

Bovinos de Corte

Pastagem

Ovinos

Caprinos

Preservação de 
Nascentes

Preservação 
Ambiental

Recuperação de Áreas 
DegradadasPreservação de  

Mananciais

Educação 
Ambiental

Aves

Peixes

Apicultura
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11. NOSSOS PROGRAMAS E PROJETOS PRIORITÁRIOS

ATER
1. Microbacias – Goiás Sustentável e Produtor de Água
2. Integração Lavoura, Pecuária e Floresta – ILPF
3. Apoio a Arranjos Produtivos Locais – APL’s
4. Alimentação e Nutrição – Área Social
5. Apoio a Indicação Geográfica – IG

PESQUISA
1. Fruteiras
2. Hortaliças
3. Pequenos Animais
4. Grãos e Raízes
5. Programa de Produção de Sementes e Mudas

12. NOSSAS PRINCIPAIS FONTES DE RECURSOS

 

Gestão, 
Cooperativismo e 
Associativismo

Associativismo

Cooperativismo

Gestão

Gestão da 
Propriedade
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13. ONDE ESTAMOS PRESENTES

Abrangência
A Emater é uma instituição que possui jurisdição em todo o Estado de Goiás. Possui sede 

em Goiânia e Unidades Locais em mais de 200 municípios goianos, que são coordenadas por 
12 Unidades Regionais localizadas estrategicamente a partir das características geográficas, 
econômicas e produtivas de cada região, objetivando a potencializar a atuação da Emater em 
todo Estado.

Além dessas unidades a Agência ainda possui 2 (dois) Campos Experimentais localizados 
em Luiz Alves e Rio Verde e 4 (quatro) Estações Experimentais de Pesquisa Agropecuária, 
localizadas em Anápolis, Araçu, Goiânia e Porangatu, para a execução dos projetos de pesquisa 
agropecuária. Conta também com um Centro de Treinamento na Capital.

13.1 Unidades Administrativas da Emater
• Unidade Central – Sede da Emater

É o elo de sustentação de toda a execução das atividades da Agência, responsável 
pela definição do plano estratégico da instituição.

Conta com técnicos especialistas capacitados para atender as demandas das 
Unidades Regionais e Locais, como também, com servidores da área meio, que são suporte 
ao desenvolvimento da operacionalização da Agência. 

•  Centro de Treinamento – Centrer
O Centro de Treinamento da Emater tem 

como objetivo apoiar as atividades de capacitação 
interna do pessoal da agência, de produtores rurais, 
parceiros e clientes externos que venham a utilizar 
a sua infraestrutura didática, através da locação de 
seu espaço físico. 

Sua estrutura física é composta por:
• 32 apartamentos com capacidade total para 160 
pessoas;
• 01 cozinha industrial composta por cozinha, sala 
de pre preparo, câmara fria e almoxarifado;
• 01 lavanderia industrial;
• 01 auditório com capacidade para 150 pessoas;
• 03 salas de aula com capacidade para 50 pessoas 
cada;
• 01 sala de informática;
• 01 sala de TV;
• 01 área de lazer contendo churrasqueira, campo 
de futebol society, banheiros e vestiários;
• Sala de jogos;
• Área administrativa;
• Unidade de Processamento de Alimentos.
• Laboratório de Cultura de Tecidos

13.2 Unidades de Pesquisa Agropecuária
 São Unidades responsáveis pelo desenvolvimento de pesquisas agropecuárias, através 

de projetos específicos, e realizados por demandas. Pesquisadores desenvolvem novas 
tecnologias que são validadas no campo, através da Transferência de Tecnologia pela atividade 
de assistência Técnica e Extensão Rural.
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 • Estações Experimentais

São unidades estruturadas de pesquisa agropecuária, responsáveis pelo desenvolvimento 
de projetos específicos de pesquisa aplicada.

Em suas instalações pode-se encontrar projetos de pesquisa com fruteiras, hortaliças, 
grãos, raízes e pequenos animais.

Atualmente a Emater possui 04 (quatro) Estações Experimentais: 

•  Estação Experimental Nativas do Cerrado
   

A Estação Experimental Nativas do Cerrado é 
localizado na Rodovia AR 2 Qd. E, Lt.  AR 3 – Campus II 
da UFG – Goiânia – GO 

Neste Campo são realizadas pesquisa com 
fruteiras nativas do cerrado, flores ornamentais e plantas 
medicinais.

Possui ainda laboratório de cultura de tecidos.

• Estação Experimental de Anápolis

A Estação Experimental de Anápolis está localizada 
na BR 060 Km 121 – Zona Rural Anápolis – GO.

Nessa estação são realizadas pesquisa com 
fruticultura, hortaliças e grãos. 

• Estação Experimental de Inovação Rural 
 

A Estação Experimental de Inovação Rural está  
localizada na Rodovia GO 222, km 12 - Zona Rural - Araçu

CEP: 75.410-000

Nessa estação são realizadas pesquisa com grãos, 
raízes, fruticultura, produção de sementes, hortaliças, 
pequenos animais, gado de leite, gado de corte, alem de 
treinamentos de longa duração. 
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• Estação Experimental de Porangatu 

  A Estação Experimental de Porangatu está localizada 
na BR 153 Km 57 Zona Rural da cidade de Porangatu.

Nessa estação são realizadas pesquisa com fruteiras, 
pastagens tropicais, grãos e raízes tolerantes a deficiência 
hídrica e alta temperatura.

Conheça melhor nossas unidades de pesquisa, seus principais 
projetos acessando o nosso site, no endereço eletrônico www.emater.
go.gov.br, clicando em Pesquisa.

• Campos Experimentais

Campos Experimentais são unidades de pesquisa agropecuária que desenvolvem 
pesquisas relacionadas à área de melhoramento (desenvolvimento de cultivares e 
produção).

A Emater hoje possui 2 (dois) Campos Experimentais:

•  Campo Experimental de Luiz Alves

O Campo Experimental de Luiz Alves está 
localizado na BR 080, Km 400,4 – Centro de Apoio 
Tecnológico – Distrito de Luiz Alves.

Nesta unidade são desenvolvidas pesquisas 
aplicadas e validadas de produtos de interesse 
para região norte.

•  Campo Experimental de Rio Verde

O Campo Experimental de Rio Verde está 
localizado na área do Instituto Federal Goiano / 
Campus de Rio Verde

Nesta área são realizadas pesquisas e 
validação de  produtos para  região sudoeste.
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13.3 Unidades Regionais

A Emater possui 12 Unidades Regionais distribuídas estrategicamente em todo estado 
de Goiás, que são responsáveis pela coordenação regional das Unidades Locais que realizam 
atendimento direto de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural), promovendo a difusão de 
tecnologias geradas pela pesquisa a seu público fim (produtores rurais).

 No mapa abaixo, são apresentadas as Unidades Regionais com destaque da localidade de 
suas sede. Pode-se ainda identificar a localidade das unidades de pesquisa.

 

Conheça melhor nossas coordenações regionais acessando nosso site, clicando no ícone Regionais. 

13.4 Unidades Locais
Unidades Locais são escritórios municipais da Emater que são ligados a cada Unidade 

Regional e são responsáveis pela operacionalização da execução das atividades de Assistência 
Técnica e Extensão Rural junto aos produtores rurais.

ARAÇU



28

CONHEÇA A EMATER

Em cada Unidade Local existe uma equipe técnica para realizar atendimento direto 
ao produtor e suas organizações, levando assistência técnica e promovendo a difusão de 
tecnologias e realizando trabalhos educativos de extensão rural junto às famílias rurais.

A Emater hoje conta com mais de 200 unidades locais.

Entre no nosso site www.emater.go.gov.br, clique em Transparência, para conhecer nossas Unidades 
Locais, seus endereços e telefones, por município.



CONHEÇA A NOSSA 
ORGANIZAÇÃO INTERNA
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14. CONHEÇA NOSSA ORGANIZAÇÃO INTERNA

• Estrutura Organizacional       

• Nossa Força de Trabalho

A força de trabalho da Emater é composta por servidores efetivos do regime estatutário e 
celetista, como também de servidores de cargos em comissão, estagiários em diversas áreas e 
jovens aprendizes.

A agência possui um corpo técnico formado por especialistas, mestres e doutores, voltados 
para a Área fim, composto por engenheiros agrônomos, médicos veterinários, zootecnistas, 
engenheiros florestais e ambientais, técnicos agrícolas, técnicos em agropecuária, geógrafos, 
extensionistas sociais (pedagogas, sociólogas, magistério, psicólogas), que compõem o quadro 
de analista de desenvolvimento rural, ambiental e pesquisadores (mestres e doutores).

Possui ainda corpo técnico voltados de área meio composto por advogados, administradores 
contadores, economistas, gestores públicos, dentre outros, que compõe o seu quadro de 
analistas de gestão.

Para apoio ao trabalho da área meio e de campo a Agência possui também uma equipe 
de servidores administrativos, que compõe o seu quadro de auxiliares e assistentes de gestão 
administrativa.

Para apoio as Unidades de Pesquisa Agropecuária, a Agência também conta hoje com 
servidores operacionais que trabalham no Centro de Treinamento, nas Estações e Campos 
Experimentais.

Conselho de Gestão

Gerência de Secretaria Geral

Unidades Regionais

Gerência Juridica

Diretoria de Assistência
Técnica e Extensão Rural

Diretoria Gestão
Planejamento e Finanças

Gerência Administrativa e
de Comercialização

Gerência de Execução
Orçamentária e Financeira

Gerência de Gestão de
Pessoas

Gerência Planejamento e
Tec. da Informação

Gerência de Pesquisa
Agropecuária

Gerência de Estação
Experimental

Diretoria de Pesquisa
Agropecuária

Gerência de Assistência
Técnica e Extensão Rural

Supervisão de Comunicação

Presidente





RELACIONAMENTO 
COM PARCEIROS
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15. RELAÇÕES COM PARCEIROS

É um relacionamento entre a Emater e uma organização específica, no desenvolvimento de 
ações complementares, de interesse comum entre as partes.

Principais Organizações Parceiras:
 
· Agência Ambiental
· Agência de Fomento do Estado de Goiás
· Agrodefesa
· Assergo
· Associações Rurais
· Banco do Brasil
· Caeme
· Caixa Econômica Federal
· Cooperativas Rurais
· Casa da Abelha
· CREA/GO
· SECIMA
· SED
· Secretaria Educação
· Secretaria da Saúde.                                                                                                   
· Sebrae-GO
· Segplan
· Senar
· Sindiagri.
· Sindicatos Rurais
· Embrapa
· Faeg
· Fetaeg
· Fialgo
· Fundater
· Mapa
· Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário
· Prefeituras Municipais do Estado de Goiás 
· ANATER
· Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Fundiário
· Goiás Fomento
· Fundação Banco do Brasil

 

Conheça nossos parceiros diretos:

ASSERGO

A Associação dos Servidores da Extensão Rural de Goiás, com nome de fantasia Assergo, é 
uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, sem atividade econômica, sem credo político 
e religioso, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. Foi constituída em 
28 de abril de 1978 para prestar serviços de natureza cultural, social, religioso e recreativo aos 
seus associados, e é reconhecida como uma instituição de utilidade pública, pela Lei Estadual 
nº 17.324, de 20 de junho de 2011.
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Foi constituída pela união dos servidores da Extensão Rural do Estado de Goiás e de pessoas 
de outros órgãos do Setor Agropecuário do Estado de Goiás, fundamentada nos princípios na 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência, 
da eficácia, da efetividade e da equidade, compromissada com os direitos sociais econômicos, 
ambientais e finalmente com a promoção de melhores condições de vida e trabalho para os 
seus associados.

UNIDADES DA ASSERGO

SEDE
A Assergo possui sede administrativa situada à Rua 227-A, nº 344, Setor Leste Universitário, 

Goiânia-GO, CEP. 74.610-060, localizada em frente à sede da Emater.

UNIDADES DE LAZER
• Sede social situada no Campos II da UFG, localizada aos fundos da Escola de Veterinária 

da UFG, na Estrada para Nova Veneza, onde disponibiliza salão de festas, campo de futebol, 
piscinas para os seus associados.

• Sede Campestre de Aruanã, localizada as margens do Rio Araguaia, próxima a unidade do 
SESI, onde disponibilizam apartamentos tipo suíte, piscinas, píer para barcos, área de camping, 
cozinha coletiva fora de temporada, restaurante em época de temporada.

Endereço: Rua 17, Qd. 09, St. Nova Aruanã - Aruanã – GO

Obs.: a ASSERGO hoje também faz alocação de salão de festas de sua sede social, como também, 
de apartamentos de sua colônia de férias em Aruanã a terceiros, fora de temporada, com tabela de preços 
diferenciadas das dos associados.

CAEME

A Caixa de Assistência dos Empregados do Setor Público do Estado de Goiás (Caeme ) é uma 
operadora de plano de saúde, sem fins lucrativos, constituída sob a modalidade de associação 
civil, inscrita no CNPJ sob nº 33.601.568/0001-17, fundada em 14/03/1990, pelos servidores 
da Emater-GO, devidamente registrada na ANS – Agência nacional de Saúde Suplementar, com 
1065 beneficiários, entre titulares, dependentes e empregados.

FUNDATER

A Fundação de Assistência Técnica e Extensão Rural (FUNDATER) foi instituída por escritura 
pública em 31 de março de 1995. É pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Sua 
estrutura organizacional é constituída de conselho curador, conselho fiscal e diretoria executiva.

A Fundater tem por objetivos apoiar as pessoas jurídicas instituidoras, mediante o aporte 
de recursos financeiros ou de qualquer outra natureza. Em linhas gerais, objetiva garantir a 
eficiência no cumprimento de suas atribuições legais, como também a outras instituições que 
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tratem de desenvolvimento agrário, geração, difusão de tecnologia, recursos humanos, meio 
ambiente, cultura e produção de bens de interesse do setor agropecuário.

Endereço: Av. Anhanguera, 117 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO, 74610-010

SINDIAGRI

O Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agrícola do Estado de Goiás – SINDIAGRI 
é uma Entidade sem fins lucrativos, fundado em 06/11/1989, com sede a Rua 227-A nº 195, 
Setor Leste Universitário – Goiânia/Goiás, Fones: (62) 3261.6312 ou (62) 3202.1881. Constitui 
sua base com os servidores do Setor Público Agrícola do Estado de Goiás: Emater, Agrodefesa, 
Ceasa e Superintendência de Agricultura/SED. Tem como principais objetivos: lutar para garantir 
melhorias nas condições de vida e de trabalho de seus representados, e ainda, representar ativa 
e passivamente os servidores do Setor Público Agrícola nas Esferas Administrativas e Judiciais. 
O processo eleitoral ocorre de três em três anos e poderá candidatar o sindicalizado com mais 
de 24 (vinte e quatro) meses de filiação. A Diretoria Colegiada eleita para o triênio 2016/2018 foi 
empossada em Janeiro/2016.

FONTES DE CONSULTAS:

• Atos constitutivos da Emater.
• Estatuto do servidor público (Lei nº 10.460, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1988.).
• Regulamento Geral da Emater.
• Regimento Interno da Emater.
• Pesquisas webs (SEGPLAN - Escola de Governo, sites organizacionais, legislações 
trabalhistas, modelos de cartilhas institucionais, dentre outros).
• Manual de atendimento ao cliente da Emater.
• Relatório de Gestão da Emater -2015







Rua 227-A, Número 331 – Setor Leste 
Universitário – Goiânia / GO 

CEP 74610-060.

Fone: (62) 3201 8700 
contato@emater.go.gov.br; 

www.emater.go.gov.br 

/emater.goias @ematergo 


