
Planejamento Anual - 2013

GRUPO: Agroecologia Rural Sustentável

ELABORADO PELO(S) TUTOR(ES)
LEONARDO DE OLIVEIRA NEVES (08/08/2013) - Tutor(a) Atual

Informações do Planejamento

Planejamento quanto à participação/contribuição do (a) tutor (a) nas atividades e na
formação dos petianos: definição das atividades e seus objetivos, acompanhamento e
avaliação individual e coletiva.

Resultados Gerais do planejamento.



Atividade - Cultivo orgânico de arroz irrigado com
uso de marrecos de Pequim na região do Alto Vale
do Itajaí e teste de tipos especiais de arroz
produzidos em sistema agroecológico. (Arroz
Arbóreo e Arroz Cateto)

Data Início da atividade 01/01/2013 Data Fim da atividade 31/12/2013

Descrição/Justificativa
Como o grupo tem como proposta a agroecologia, o experimento de rizicultura orgânica é de
grande contribuição para a comunidade produtora de arroz da região, já que os baixos preços de
venda do cereal, aliados ao alto custo dos insumos químicos, em sua maioria, estão
desestruturando pequenos produtores. Como produtor convencional de arroz, o bolsista buscou
também uma alternativa a melhoria de renda da propriedade com um produto diferenciado no
mercado.

Objetivos
Reduzir uso de insumos, custo de produção (preparo de solo, controle de daninhas), obter
produtividade considerável, economia de água no ciclo da cultura. Agregar atividades a cadeia
produtiva para geração de renda, como criação de marrecos de Pequim e peixes. Observar o
comportamento de variedades mais rústicas, no que se trata de resistência a doenças, adensamento
adequado (semeadura feita em ambos teste, a lanço), etc.;

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Os tipos especiais de arroz serão testados com o intuito de avaliar a adaptabilidade das cultivares
na região e no sistema orgânico, continuando o propósito de produção agroecológica. A busca por
tipos especiais está relacionado ao preço dos produtos oferecidos ao consumidor, além de explorar
a rusticidade dessas variedades No âmbito da pesquisa, com a avaliação dos resultados futuros,
pretende-se estimar a produtividade e a adaptabilidade de ambas produções, orgânico e orgânico
com tipos especiais. O trabalho é realizado pelo bolsista Julio Marcos Catoni, sob sua
responsabilidade, com experimento na propriedade da família do bolsista, com auxílio dos demais
integrantes do PET.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?



Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Melhorar o entendimento dos docentes e discentes sobre a utilização de marrecos de pequim na
diminuição da utilização de defensivos agrícolas na cultura do arroz. Socializar na comunidade os
resultados encontrados. Publicação cientifica informando os resultados.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Será avaliada pelo grupo através de apresentações.



Atividade - Análise do Índice de Sensação Térmica
para cidade de Rio do Sul.

Data Início da atividade 01/09/2013 Data Fim da atividade 31/12/2013

Descrição/Justificativa
A sensação térmica em diferentes tipos de espaços pode ser influenciada por vários parâmetros
como, a vegetação, construções e fatores climáticos. Essas variáveis podem acarretar em
condições desfavoráveis e ambientes inadequados para os seres humanos, interferindo diretamente
nas suas funcionalidades diárias gerando sensações de desconforto. Desta forma, a preocupação
com o conforto térmico dos seres humanos tem se tornado relevante, devido à preocupação com a
qualidade de vida e saúde das pessoas. O desempenho dos seres humanos em qualquer atividade é
otimizado, quando o ambiente proporciona condições agradáveis e de conforto. Além disso, o
corpo humano pode reagir diferentemente às variações de temperatura (COSTA, et al., 2010).

Objetivos
Analisar as variáveis microclimáticas, no período de Janeiro a Dezembro de 2012, através de
índices de conforto térmicos e índice de temperatura e umidade, caracterizando a sensação térmica
dos habitantes da cidade de Rio do Sul – SC.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A pesquisa foi desenvolvida no município de Rio do Sul, SC. Os dados foram obtidos através de
estação automática experimental do IFC – Campus Rio do Sul. Por meio de um conjunto de
médias diárias de temperatura e UR, é possível se determinar os índices de calor e o índice de
temperatura e umidade. Para a determinação do índice de temperatura e umidade (ITU) e índice de
calor (IC) foi utilizado a metodologia proposta por BARBIRATO et al., (2007).

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Identificar como o clima apresenta-se para os habitantes de Rio do Sul em questão de conforto ou
desconforto.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Publicação em congresso e periódicos



Atividade - IV Semana Acadêmica do Curso de
Agronomia

Data Início da atividade 06/11/2013 Data Fim da atividade 08/11/2013

Descrição/Justificativa
Todos os anos são realizados tal evento, mudando o cotidiano da faculdade, novos temas nunca
abordados diretamente são trazidos para a discussão junto a comunidade acadêmica. A partir dai
novas ideias são trazidas e novos conceitos são adquiridos pelos envolvidos nas atividades da
semana acadêmica.

Objetivos
A semana acadêmica tem como objetivo de sociabilidade, o evento estudantil apresenta palestras e
oficinas para os estudantes, ao invés de aulas normais. Convidando pessoas de fora da
universidade para compartilhar conhecimento. Os alunos também participam de forma direta
contribuindo com suas experiências, e perguntas que auxiliam o aprendizado do grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Repasse de informações; Despertar do interesse de acadêmicos a atuarem; Troca de experiência
entre ministrante do curso/palestra e acadêmicos;

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Repasse de informações;Participação com questionamentos e comentários sobre o assunto;

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Ficha de avaliação da atuação dos petianos na organização da semana Acadêmica



Atividade - ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO
BIOCLIMÁTICO PARA O ESTADO DE SANTA
CATARINA

Data Início da atividade 01/08/2013 Data Fim da atividade 31/12/2013

Descrição/Justificativa
O clima é um dos principais fatores que afetam a produção animal, sendo estratégico o seu
conhecimento para projeto de instalações e sistemas de arrefecimento e para o manejo dos
animais. Assim, para que os animais possam exprimir todo o seu potencial produtivo, torna-se
necessário considerar a interação animal e ambiente térmico. Identificando períodos ótimos e
críticos de produção para diferentes regiões do estado, podendo auxiliar os produtores na tomada
de decisão na construção de benfeitorias, escolha de espécies e raças para produção. Santa
Catarina não apresenta nenhum estudo nesta área, sendo importante a construção de um estudo
neste sentido para se avaliar os níveis de produção do estado.

Objetivos
O trabalho tem como objetivo avaliar as condições climáticas de Santa Catarina, por meio do
índice de Temperatura e Umidade (ITU), desenvolvido por Thom (1959), e construir um mapa
para o zoneamento bioclimático, feito através de um SIG, traçando isolinhas de acordo com os
resultados obtidos das 21 estações. Captar dados climáticos, para os integrantes da instituição,
possibilitando a realização de trabalhos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A obtenção dos dados é através do sistema do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os
dados são de 11 estações meteorológicas automáticas nas cidades de Araranguá, Florianópolis,
Indaial, Itajaí, Itapoá, Ituporanga, Morro da Igreja, Santa Marta, São Joaquim e Urussanga
localizadas na parte leste do estado de Santa Catarina. Os dados são coletados através do portal do
INMET, organizados e distribuídos para se obter o ITU. Com os resultados de ITU será
construindo um mapa com as faixas de ITU, traçando-se isolinhas em um Sistema de Informações
Geográficas (SIG), será utilizado o software livre SPRING desenvolvido pelo INPE (Instituto
Nacional de Pesquisa Espaciais).

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?



Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
A construção de um mapa com o zoneamento bioclimático, levando informações aos produtores
de espécies mais sensíveis ao clima, principalmente animais. Servindo de embasamento para a
tomada de decisão na construção de benfeitorias e aquisição de determinadas espécies e raças pra
a região.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A avaliação será mediante apresentação oral e escrita em congressos, seminários e publicações em
revista cientifica.



Atividade - Elaboração de zoneamento bioclimático
para a região oeste do estado de Santa Catarina

Data Início da atividade 01/08/2013 Data Fim da atividade 31/12/2013

Descrição/Justificativa
O clima é um dos principais fatores que afetam a produção animal, sendo estratégico o seu
conhecimento para projeto de instalações e sistemas de arrefecimento e para o manejo dos
animais. Assim, para que os animais possam exprimir todo o seu potencial produtivo, torna-se
necessário considerar a interação animal e ambiente térmico. Identificando períodos ótimos e
críticos de produção para diferentes regiões do estado, podendo auxiliar os produtores na tomada
de decisão na construção de benfeitorias, escolha de espécies e raças para produção. Santa
Catarina não apresenta nenhum estudo nesta área, sendo importante a construção de um estudo
neste sentido para se avaliar os níveis de produção do estado.

Objetivos
O trabalho tem como objetivo avaliar as condições climáticas de Santa Catarina, por meio do
índice de Temperatura e Umidade (ITU), desenvolvido por Thom (1959), e construir um mapa
para o zoneamento bioclimático, feito através de um SIG, traçando isolinhas de acordo com os
resultados obtidos das 21 estações. Captar dados climáticos, para os integrantes da instituição,
possibilitando a realização de trabalhos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A obtenção dos dados é através do sistema do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os
dados são de 10 estações meteorológicas automáticas nas cidades de Caçador, Curitibanos,
Dionísio Cerqueira, Joaçaba, Major Vieira, Novo Horizonte, Rio do Campo, Rio do Sul, São
Miguel do Oeste e Xanxerê localizadas na parte oeste do estado de Santa Catarina. Os dados são
coletados através do portal do INMET, organizados e distribuídos para se obter o ITU. Com os
resultados de ITU será construindo um mapa com as faixas de ITU, traçando-se isolinhas em um
Sistema de Informações Geográficas (SIG), será utilizado o software livre SPRING desenvolvido
pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais).

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
A construção de um mapa com o zoneamento bioclimático, levando informações aos produtores



de espécies mais sensíveis ao clima, principalmente animais. Servindo de embasamento para a
tomada de decisão na construção de benfeitorias e aquisição de determinadas espécies e raças pra
a região.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A avaliação será mediante apresentação oral e escrita em congressos, seminários e publicações em
revista cientifica.



Atividade - Minicurso sobre cultivo de arroz
irrigado na região do Alto Vale do Itajaí,
abordando todos aspectos do processo produtivo,
com ênfase em nutrição e controle de pragas.

Data Início da atividade 06/11/2013 Data Fim da atividade 07/11/2013

Descrição/Justificativa
A referida atividade foi planejada durante o planejamento da semana acadêmica do curós de
Agronomia, onde a experiência prática do acadêmico que coordenou e ministrou parte do
minicurso trouxe interesse dos organizadores e aliado a importância do tema na formação
profissional dos acadêmicos da comunidade estudantil. O curso, de forma ampla, demostra todos
os processos produtivos, e as inovações para aumento da sustentabilidade na atividade orizícola. A
promoção do curso propicia ao acadêmico, aos participantes e ao grupo pet, vivência e experiência
na área de didática e organização, haja visto que reuniu grande parte dos acadêmicos do curso a
prestigiarem a apresentação de colegas. Indiretamente o curso fortaleceu o grupo PET dentro da
IES, expondo a organização interna e a capacidade em desenvolver atividades em prol dos
acadêmicos em geral, estimulando também o interesse e a disputa para ser integrante do grupo.

Objetivos
Repassar informações quanto às técnicas de coleta plantio de arroz irrigado; Despertar do interesse
de acadêmicos a atuarem com a cultura futuramente; Troca de experiência entre ministrante do
curso e acadêmicos ligados a área; Dar noções básicas sobre a cultura e frisar aspectos importantes
que diferenciam o cultivo do arroz irrigado.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
O curso sobre o Cultivo do Arroz Irrigado no Alto Vale do Itajaí apresenta uma noção geral sobre
todo processo produtivo do arroz, abrangendo desde os cuidados de entressafra, prevenção de
pragas e doenças, até todos passos de semeadura até colheita. O curso se constitui de parte teórica
e auxiliado por pesquisadores de instituições reconhecidas de pesquisa, como EPAGRI. A
presença de pesquisadores é fundamental para passar ao público conhecimentos de áreas
específicas, além de trazer novidades e as atualizações em recomendações para a cultura do arroz
irrigado. Os alunos também participam de forma direta contribuindo com suas experiências, e
perguntas que auxiliam o aprendizado do grupo.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação



Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Repasse de informações quanto às técnicas de coleta plantio de arroz irrigado; Despertar do
interesse de acadêmicos a atuarem com a cultura futuramente; Troca de experiência entre
ministrante do curso e acadêmicos ligados a área; Dar noções básicas sobre a cultura e frisar
aspectos importantes que diferenciam o cultivo do arroz irrigado.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Avaliação foi realizada no final do curso pelos participantes.



Atividade - Minicurso sobre o uso da Tecnologia
GPS para a agricultura, meio ambiente e
planejamento agrícola.

Data Início da atividade 06/11/2013 Data Fim da atividade 08/11/2013

Descrição/Justificativa
Tal tecnologia hoje está presente em todos aparelhos eletrônicos, e sua utilização se tronou
indispensável para a realização de projetos, estudos e laudos agrícolas e civis. A referida atividade
foi planejada durante o planejamento da semana acadêmica do curso de Agronomia, onde a
experiência prática do acadêmico que ministrou o curso, trouxe interesse dos organizadores
Bolsitas do PET. A promoção do curso propicia ao acadêmico, aos participantes e ao grupo PET,
vivência e experiência na área de didática e organização, haja visto que reuniu grande parte dos
acadêmicos do curso a prestigiarem a apresentação de colegas.

Objetivos
Repassar informações quanto a tecnologia GPS; Despertar do interesse de acadêmicos na área de
projetos agrícolas na área de sensoriamento remoto; Apresentar noções básicas sobre a tecnologia
e demonstrar o diferencial que ter este conhecimento.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
O curso sobre o a tecnologia GPS (Global Positioning System), tem como finalidade atualizar os
alunos e comunidade, o mesmo sendo realizado durante a semana acadêmica 2013, organizada
pelo próprio Grupo PET Agroecologia, a abordagem do curso tem base teórica/pratica, onde
inicialmente os alunos do curso, entenderam o sistema GPS, o funcionamento de sistemas
paralelos, as interfaces de tal tecnologia.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Melhor o entendimento sobre a tecnologia de GPS para os discentes do curso de agronomia.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A avaliação será realizada no final da atividade pelos participantes.


