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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.

O tutor do grupo PET AGROECOLOGIA atuará como facilitador das ações previstas no
planejamento, contribuindo propositivamente para a realização das atividades estipuladas pelo
grupo. O processo de tutoria será embasado no princípio de participação coletiva, ou seja, atuação
de professores, como:Prof. Claudio Keske, Prof. Gilberto Jubini, Profa.Rosana Meneguett, que
atuam diretamente com o PET Agroecologia, com distribuição de responsabilidades em grupos
para realização das tarefas. O acompanhamento e a avaliação individual e coletiva será realizada
permanentemente, seja a partir de reuniões específicas ou mesmo em momentos que intervenções
se façam necessárias seja para correções de rumos, ou seja, para comemoração de metas atingidas
de forma coletiva. Este planejamento não foi desenvolvido com a intenção de alcançar o sucesso
pleno, mas sim gerar uma base direcional para que o grupo cresça e evolua coletivamente, de
acordo com as necessidades do meio e da sociedade como um todo.

Resultados Gerais do planejamento.

O planejamento das atividades de 2015 foi elaborado juntamente com colaboradores (Prof.
Claudio Keske, Gilberto Jubini), integrantes e pelo tutor do PET AGROECOLOGIA, e leva em
consideração o manual de orientações básicas do programa de Educação Tutorial, sendo este
método tutorial caracterizado pela aprendizagem ativa de seus membros, visando ao
desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas e da promoção do pensamento crítico.
Utiliza também uma multiplicidade de experiências com o intuito de evitar uma especialização
precoce. O Grupo PET AGROECOLOGIA corresponde a um grupo de bolsistas, não bolsistas e
colaboradores que desenvolvem atividades conjuntas de maneira a propiciar o trabalho em equipe,
respeitando, entretanto, as individualidades de cada componente e colaborador.



Atividade - ENCONTROS DOS PROGRAMAS
DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DO INSTITUTO
FEDERAL CATARINENSE - IFC

Data Início da atividade 01/01/2015 Data Fim da atividade 31/12/2015

Descrição/Justificativa
O encontro reúne os grupos PETs do IFC para realização de discussões importantes, de forma que
os integrantes dos PETs tenham conhecimento do funcionamento, das regulamentações e do
andamento do programa em nível institucional, além de obter ciência dos objetivos e ações de
cada grupo PET que faz parte do IFC. Estes encontros semestrais também serão necessárias para a
organização de atividades interdisciplinares que envolvam todos os grupos para um objetivo em
comum. O encontro será de grande relevância para apresentação dos trabalhos realizados pelos
PETs do Instituto Federal Catarinense.

Objetivos
- Estimular o interesse dos integrantes dos PETs para a melhoria do Programa de Educação
Tutorial em nível Institucional; - Buscar formas de melhorias ao Programa de Educação Tutorial
no IFC; - Proporcionar momentos de diálogo e discussão sobre temas referentes aos PETs do IFC;
- Desenvolver atividades interdisciplinares com todos os grupos PETs; - Proporcionar a integração
dos grupos PETs.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Os encontros serão realizados em dois momentos, sendo 1 (um) encontro por semestre. Os locais
dos encontros serão marcados de acordo com a disponibilidade do IFC e dos tutores. Serão
apresentadas os projetos de pesquisa e extensão dos grupos PETs do IFC, para os alunos do IFC e
a comunidade

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

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.
Estes encontros visam a integração entre os grupos PETs, o conhecimento das atividades que cada
grupo PET está realizando e o envolvimento destes em atividades didáticas e sociais, promovendo
maior integração entre a sociedade e o Instituto Federal Catarinense.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
O grupo realizará encontros específicos após os encontros para discutir as pautas da reunião, e
determinará metas para as atividades de integração e ações dos demais grupos PET do IFC. Após a
organização do encontro o grupo realizará uma reunião interna específica, onde serão discutidas a
dinâmica e o comportamento do grupo mediante a realização do evento.



Atividade - APRESENTAÇÃO DO PET
AGROECOLOGIA AOS INGRESSANTES DO
CURSO DE AGRONOMIA

Data Início da atividade 01/01/2015 Data Fim da atividade 31/12/2015

Descrição/Justificativa
Apresentar a filosofia do PET AGROECOLOGIA, bem como suas atividades, com o objetivo de
estimular os alunos a participarem desse Programa. Objetivos Criar um espaço para a apresentação
da estrutura, objetivos e filosofia do Programa de Educação Tutorial, bem como das atividades
desenvolvidas pelo grupo PET AGROECOLOGIA, isto é, a divulgação de suas ações relativas à:
Pesquisa, Ensino e Extensão. Esta atividade deverá proporcionar um primeiro contato com os
ingressantes do curso de agronomia com o Programa de Educação Tutorial e evidenciar sua
relevância como ferramenta de integração e socialização dentro da estrutura do IFC.
Adicionalmente, esta atividade oferece um importante espaço para o desenvolvimento de
habilidades dos petianos como palestrantes.

Objetivos
Essa atividade tem como objetivo apresentar as atividades realizadas pelo PET
AGROECOLOGIA, bem como apresentar o que é o programa de educação tutorial. - incentivar os
ingressantes do curso de agronomia, a participar de projetos de pesquisa, ensino e extensão do
programa PET. - Apresentar as atividades do programa PET aos demais docentes e discentes do
IFC- Campus Rio do Sul.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Apresentação oral e com apoio visual da estrutura, objetivos e filosofia do Programa de Educação
Tutorial, bem como das atividades desenvolvidas pelo grupo PET AGROECOLOGIA. A
apresentação será destinada a todos os interessados a participar do programa PET do IFC- Rio do
Sul, e será dividido em duas etapas. A primeira etapa será destinada aos alunos \"calouros\" do 1
semestre e a segunda etapa serão convidados será destinada aos coordenadores dos cursos de
graduação do IFC, coordenadores de pesquisa, ensino e extensão e alunos devidamente
matriculados em qualquer curso de graduação do IFC- Campus Rio do Sul.

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.
Melhorias para a Instituição na área da pesquisa, ensino e extensão. Estimular a participação dos
alunos do curso de agronomia na entrada de projetos nas diversas áreas do curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Os petianos e a atividade serão avaliados durante a preparação para a apresentação do projetos
realizados pelo programa PET Agroecologia e em seu desempenho como organizadores de
oficinas.



Atividade - IMPLANTAÇÃO E
ADAPTABILIDADE DE VARIEDADES DE
MIRTILO SOB SISTEMA DE PRODUÇÃO
ORGÂNICO PARA CIDADE DE RIO DO
SUL/SC

Data Início da atividade 01/01/2015 Data Fim da atividade 31/12/2015

Descrição/Justificativa
O mirtilo é originário de algumas regiões da Europa e América do Norte. Apresenta grande valor
econômico, possui polpa de sabor agridoce, muito apreciada por seu sabor exótico. O cultivo
comercial do mirtilo está em franca expansão em países da América do Sul como Chile, Argentina
e Uruguai, tendo sua expansão sob influência em grande parte pela demanda mundial da cultura,
sendo esta demanda geradora de oportunidades de negócio para o setor produtivo brasileiro,
principalmente da nossa região. Sendo assim, IFC Campus Rio do Sul irá implantar um pomar
com 300 mudas, para que os agricultores dá região conheçam a fruta, e possam tirar suas dúvidas
de manejo da cultura no pomar, auxiliando no planejamento agrícola e tomada de decisões.

Objetivos
Avaliar a adaptabilidade e produtividade de seis variedades de mirtilo, totalizando 300 mudas, em
sistema de cultivo agroecológico, em pomar localizado em Rio do Sul, no Instituto Federal
Catarinense, Santa Catarina. Elaborar práticas de manejo da cultura junto com os agricultores da
região. Analisar o crescimento da cultura diante os elementos climáticos;

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
O projeto está sendo desenvolvido na Estação Experimental do Instituto Federal Catarinense –
Campus Rio do Sul: (27°11\'14,3\"S; 49°39\'45,8\"W; Alt. 690 m). Serão implantadas 300 mudas
de mirtilo, sendo 50 mudas de cada espécie. Serão realizadas medições trimestrais o diâmetro e o
peso dos frutos, grau Brix, acidez e teor de sólidos solúveis totais, associando com dados
meteorológicos obtidos pela estação do Instituto Federal Catarinense, este experimento terá a
duração de 5 anos a começar no ano de 2015. O projeto terá como colaborador Prof. Claudio
Keske e a equipe de técnicos do IFC responsáveis pela a utilização das máquinas agrícolas.

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
- 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.
- Melhorias para o curso de agronomia, dando ênfase na área agroecológica; - Melhorias para o
IFC tornando pólo na pesquisa de mirtilo; Espera-se encontrar resultados satisfatórios na
implantação e na adaptabilidade da cultura do mirtilo, além disso resultados que possam ser
difundidos na comunidade, através de publicações em revistas cientificas, artigos em congressos
etc.. - Apresentar os resultados aos agricultores da região através de \\\"DIA DE CAMPO\\\";

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Será uma avaliação qualitativa, ou seja, apresentação de relatórios, palestras para o grupo e
interessados na área, participação em feiras, congressos e publicações de artigos em revistas. Além
disso, o responsável pela atividade será avaliado através de visitas ao local experimental e pela
responsabilidade em conduzir o experimento.



Atividade - AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO DA
CULTURA DA NOZ PECAN NA REGIÃO DO
ALTO VALE DO ÍTAJAI

Data Início da atividade 01/01/2015 Data Fim da atividade 31/12/2015

Descrição/Justificativa
A produção de Noz pecan no Brasil é de suma importância, pois a produção atual não consegue
suprir a demanda interna nacional. Consumida principalmente em forma “in natura” a nogueira
tem mostrado alta adaptabilidade na região sul do Brasil, além de ser muito rentável. A análise da
adaptabilidade da cultura no estado de Santa Catarina, principalmente na região do Alto Vale do
Itajaí é de grande importância para conhecer qual a potencialidade de produção dos frutos,
consequentemente no valor agregado. O IFC Rio do Sul já vem realizando esse trabalho há 3 anos
e com aquisição de mais 50 mudas, torna-se o pólo de pesquisa da cultura da noz pecan na região,
auxiliando os agricultores no planejamento agrícola e tomada de decisão no manejo da cultura.

Objetivos
- Avaliar a adaptabilidade de diferentes variedades de nogueira pecan, sob sistema de cultivo
agroecológico, no Alto Vale do Itajaí. - Elaborar práticas de manejo da cultura junto com os
agricultores da região. - Analisar o crescimento da cultura diante os elementos climáticos;

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
O pomar experimental de nogueira pecan foi implantado no IFC, Rio do Sul, sob sistema
agroecológico. Foram utilizadas quatro variedades de nogueira pecan: a Imperial, Comum, Barton
e Melhorada. O plantio foi realizado em dois períodos. Foram implantadas 44 plantas e 48 plantas,
primeiro e segundo períodos, respectivamente. Foi utilizado espaçamento de 10 x 10 m para os
dois períodos. Será realizado práticas de manejo semanalmente, e avaliação das partes físicas da
planta a cada semestre. Serão avaliadas aspectos da fenologia, variabilidade e produção em ramos
de todas as cultivares. Serão realizadas \\\"DIA DE CAMPO\\\" semestralmente junto com a
comunidade da região do alto. O projeto tem como colaborador o Prof. Claudio Keske, e o Prof.
Gilberto Jubini e os técnicos do IFC.

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.
- Melhorias para o curso da agronomia, em resultados principalmente na multidisciplinaridade. -
Melhorias para o Instituto Federal Catarinense, Rio do Sul. - Espera-se encontrar resultados
satisfatórios na adaptabilidade da nogueira pecam, além disso resultados que possam ser
difundidos a sociedade rio-sulense, através de publicações em revistas cientificas, artigos em
congressos - Melhorias no ensino dos alunos do IFC. - Realizações de \"DIA DE CAMPO\" junto
a comunidade do alto vale do Itajaí.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Será uma avaliação qualitativa, ou seja, apresentação de relatórios, palestras para o grupo e
interessados na área, participação em feiras, congressos e publicações de artigos em revistas. Além
disso, o responsável pela atividade será avaliado através de visitas ao local experimental e pela
responsabilidade em conduzir o experimento.



Atividade - AVALIAÇÃO DA
ADAPTABILIDADE DE VARIEDADES DE
CITROS SOB SISTEMA DE PRODUÇÃO
ORGÂNICO PARA CIDADE DE LONTRAS/SC

Data Início da atividade 01/01/2015 Data Fim da atividade 31/12/2015

Descrição/Justificativa
A produção de citros, apresenta-se de grande importância tanto para consumo in natura como para
fabricação de sucos, havendo desta forma, procura crescente da necessidade de melhoria da
qualidade dos frutos. Sob o sistema de produção orgânico, mostra-se uma ótima alternativa, sendo
economicamente viável, além de ser uma maneira conservacionista de produção. A região do Alto
Vale do Itajaí se destaca para a produção citrícola pelo seu clima propiciar frutos de excelente
qualidade e intensa coloração. Assim, a análise da adaptabilidade dos citros para uma altitude de
800 metros será de grande importância para que sejam quantificados os resultados, para que o
agricultor possa planejar e tomar decisões para alcançar a melhor condução do pomar. O projeto
entra no segundo ano consecutivo

Objetivos
Realizar a avaliação da adaptabilidade e produção de diferentes variedades de citros, em pomar
conduzido sob sistema de produção orgânico na cidade de Lontras/SC. Elaborar práticas de
manejo agroecológico da cultura junto com os agricultores da região. Analisar o crescimento da
cultura diante os elementos climáticos;

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
O projeto foi implantado na propriedade do Senhor Fernando Bussi, localizada na cidade de
Lontras –SC (27º16’24”S; 49º27’18” W; alt.861 m). O pomar é composto por variedades de
laranja sendo: Folha Murcha, Valência, Iapar 73, e variedades de tangerina: Mexerica, Murcott e
Ponkan. O espaçamento utilizado para implantação do pomar é de 3 metros entre plantas e 6
metros entre linhas. O delineamento do experimento foi de blocos ao acaso, sendo 6 tratamentos
com 3 parcelas. O pomar está sendo conduzido sob o sistema orgânico de produção. Foram
realizadas correções do solo, práticas de plantio. Serão analisadas semestralmente o diâmetro e o
peso dos frutos, grau Brix, acidez e teor de sólidos solúveis totais.

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
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- 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.
-Melhorias no ensino dos alunos com o conhecimento do manejo da cultura, melhoria para
Instituição através da divulgação do trabalho dos alunos, melhorias para a sociedade através da
apresentação dos resultados. - Estimular o interesse dos alunos ingressantes no curso de
Agronomia, visando reduzir a evasão, além de proporcionar a integração dos alunos ingressantes
com o curso; - Instigar o sentido de busca de soluções para alguns dos problemas que possam
ocorrer no projeto - Divulgar o curso de agronomia à comunidade local. - Divulgar o Instituto
Federal à comunidade local.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Será uma avaliação qualitativa, ou seja, apresentação de relatórios, palestras para o grupo e
interessados na área, participação em feiras, congressos e publicações de artigos em revistas. Além
disso, o responsável pela atividade será avaliado através de visitas ao local experimental e pela
responsabilidade em conduzir o experimento.



Atividade - AVALIAÇÃO DA
ADAPTABILIDADE DA CULTURA DA
GOIABEIRA SERRANA EM SISTEMA
AGROFLORESTAL (SAF) NA REGIÃO DO
ALTOVALE DO ITAJAÍ/SC

Data Início da atividade 01/01/2015 Data Fim da atividade 31/12/2015

Descrição/Justificativa
A goiaba serrana é uma espécie adaptada a condições de clima frio, ocorrendo com maior
frequência em regiões do Sul do Brasil, principalmente em altitudes superiores a 800 metros.
Possui fruto com aroma bastante diferenciado em relação goiaba tradicional, as pétalas das flores
podem ser destinadas ao consumo humano e além disso pode ser usada como planta ornamental. A
goiaba serrana vem ganhando atenção nas regiões serranas de Santa Catarina e do Rio Grande do
Sul, mostrando-se como uma alternativa de renda para a agricultura familiar dessas regiões. Esse
projeto foi implantado em 2012 e vem sendo monitorado durante os 3 anos consecutivos.

Objetivos
Avaliar a adaptabilidade da cultura da goiaba serrana em sistema agroflorestal (SAF) para as
características edafoclimáticas na região do Alto Vale do Itajaí/SC. Elaborar práticas de manejo da
cultura junto com os agricultores da região. Analisar o crescimento da cultura diante os elementos
climáticos;

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
O pomar experimental de goiabeira serrana foi implantado no Instituto Federal Catarinense
Campus Rio do Sul (27°11’14,3’’S; 49°39’45,8’’W e Alt. 690 m) utilizando o sistema
agroflorestal (SAF).Foram implantadas 110 mudas de goiaba serrana, utilizando espaçamento de 5
x 3,5 metros. Serão realizadas medições semestrais da altura e do diâmetro dos dois principais
ramos de cada planta. Serão avaliados ainda o diâmetro e o peso dos frutos, grau Brix, acidez e
teor de sólidos solúveis totais. A implantação foi realizada em colaboração dos professores
Rubens Nodari (UFSC) e André Gonçalves (IFC), Atualmente, o projeto está sendo conduzido
pelos Professores Claudio Keske e Leonardo Neves, com colaboração dos técnicos responsáveis
pela limpeza e utilização de máquinas agrícolas do IFC.

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.
Melhorias para a Instituição e para a comunidade. Espera-se encontrar resultados satisfatórios na
adaptabilidade da goiaba serrana, além disso resultados que possam ser difundidos na
comunidade, através de publicações em revistas cientificas e artigos em congressos.Oferecimento
de \\\\\\\\\\\\\\\"DIA DE CAMPO\\\\\\\\\\\\\\\" aos agricultores, mostrando o potencial da cultura
para a região do Alto Vale.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Será uma avaliação qualitativa, ou seja, apresentação de relatórios, palestras para o grupo e
interessados na área, participação em feiras, congressos e publicações de artigos em revistas. Além
disso, o responsável pela atividade será avaliado através de visitas ao local experimental e pela
responsabilidade em conduzir o experimento.



Atividade - HORTOTERAPIA - Cultivando com
mãos especiais

Data Início da atividade 01/08/2015 Data Fim da atividade 31/12/2015

Descrição/Justificativa
O município de Rio do Sul localizada na região do Alto Vale do Itajaí, com população aproximada
de 70 mil habitantes, registra segundo o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) do
Ministério da Saúde aproximadamente 800 casos pessoas com deficiência, sendo que uma grande
parcela dessa população vive realidade de graves carências sociais, como baixa renda e baixo
nível de escolarização. A realização desse projeto irá favorecer o desenvolvimento de seus
aprendizes e a interação desses com o meio ambiente, dando ênfase na agroecologia, favorecendo
o processo de inclusão social defendido pela entidade. Diante da constatação de que as pessoas
com deficiência encontram-se marginalizadas no processo de reconhecimento de sua cidadania,
faz-se necessário recusar a exclusão, a segregação e os preconceitos que as cercam,
providenciando práticas de equiparação de direitos. Por isso, justificamos a realização desse
projeto, pois acreditamos que desenvolver recursos de qualidade de vida auxilia no combate ao
preconceito por tornar mais igualitárias as formas de interação da pessoa com deficiência com o
mundo, considerado cada vez mais competitivo em seus processos.

Objetivos
Elaborar atividades da vida diária e de forma prática na área do meio ambiente, dando ênfase a
agroecologia, auxiliando na autonomia e na independência de pessoas com deficiência intelectual
e múltipla. - Despertar o interesse dos alunos para o cultivo de horta e conhecimento de práticas
agroecológicas; - Dar oportunidade aos alunos de aprenderem uma forma de trabalho autônomo
com o cultivo das hortaliças; - Levar a conscientização da importância de estar saboreando um
alimento saudável e nutritivo através da agricultura orgânica e da agroecologia; - Degustação do
alimento semeado, cultivado e colhido; - Criar, na unidade, uma área verde vertical produtiva pela
qual, todos se sintam responsáveis e satisfeitos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
O projeto terá duração de 12 meses, respeitando o calendário escolar do Instituto Federal
Catarinense e da APAE Rio do SUl. Serão realizados encontros semanais, totalizando 176 horas,
diluídos em 4 horas semanais. Os encontros serão realizados de acordo com a disponibilidade dos
responsáveis pelo projeto. O projeto será realizado nas dependências da APAE-Rio do Sul

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
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- 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.
Desenvolver na vida da pessoa com deficiência o gosto pela terra e plantas. Trabalhar o raciocínio,
coordenação motora e equilíbrio corporal da pessoa com deficiência intelectual e múltipla.
Proporcionar aprendizagem no cultivo e produção autônoma de plantas no sistema agroecológico.
Conscientizar os aprendizes e seus familiares quanto à preservação do meio ambiente e
desenvolvimento sustentável. Oferecer oportunidade ao cidadão com deficiência de se integrar
socialmente, através do desenvolvimento e do aprimoramento de suas potencialidades.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Será uma avaliação qualitativa, ou seja, através das atividades no local, tomando como base a
organização das tarefas junto com os alunos da APAE, e posteriormente discutida em grupo,
sempre no intuito de oferecer o melhor aprendizado aos alunos da APAE.



Atividade - Curso básico de Excel

Data Início da atividade 04/03/2015 Data Fim da atividade 31/12/2015

Descrição/Justificativa
O avanço tecnológico, e a utilização de programas aplicados tem aumentado a produtividade em
diversas atividade. O software Microsoft Excel®, tem se mostrado uma fermenta fundamental, e
de domínio essencial nos dias atuais, devido suas características e possibilidades de utilização, e
aplicação para a solução de problemas. O curso visa proporcionar a comunidade em geral uma
visão básica do programa, com algumas aplicação para o curso de Engenharia Agronômica, ou
problemas propostos pelos alunos, assim capacitando, e incentivando a busca pelo conhecimento
do programa, e suas facilidades.

Objetivos
O objetivo o curso é capacitar os alunos para utilização e elaboração de planilhas, e tratamento de
dados, de forma aplicada, domínio de funções básicas, elaboração de gráficos, desenvolvimento de
macros.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
As atividades serão realizadas no Instituto Federal Catarinense no minimo 1 (uma) vez por mês, e
serão ofertadas para a toda a comunidade Riossulense com turmas de no máximo 20 alunos. As
Aulas serão expositivas e as práticas realizadas no próprio computador do aluno, onde serão
demonstradas as funções do excel, além disso será realizadas práticas com planilhas utilizadas no
dia a dia do aluno.

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
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- 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.
Aluno adquirir noções básicas sobre o programa excel, dominar funções matemáticas básicas,
formatação, elaboração de gráficos e desenvolvimento de macros. Desenvolvimento de raciocínio
logico para construção de tabelas dinâmicas, e aplicação em problemas cotidianos.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A metodologia será dada por questionários no final de cada curso, apontando os pontos positivos e
negativos de cada curso ministrado.



Atividade - Minicurso de Caldas e Macerados para
Uso Agrícola

Data Início da atividade 01/09/2015 Data Fim da atividade 31/12/2015

Descrição/Justificativa
O Minicurso de Caldas e Macerados para Uso Agrícola exprime o uso de informação técnica e
popular para o ensino e criação de oficinas que possam transmitir conhecimentos e técnicas uteis
para a produção mais ecológica. A agricultura convencional mostra-se cada vez mais abusiva e
exploradora, não respeitando os limites culturais, sociais e ecológicos, necessário para a
manutenção de um meio mais sustentável. Em busca de uma forma de produção que exprima a
atual necessidade de cuidado com os meios que o homem interage e cria, os minicursos pretendem
apresentar alternativas para uma área preocupante da agricultura, os defensivos agrícolas. A partir
de palestras e oficinas, esta atividade será a base para a propagação de conhecimento entre os mais
diversos níveis e grupos sociais.

Objetivos
A principal objetivo dos Minicursos de Caldas e Macerados para Uso Agrícola é a propagação de
informação, e esclarecimento quanto a certas questões mal explanadas das agriculturas de
vertentes ecológicas. A instigação quanto à procura e busca por conhecimentos não convencionais
para o uso agrícola é um objetivo destas ações. Demonstrar para a população, não só agricultores,
que existem diversas formas de produção que não dependem do uso químico exclusivo
apresentado. A partir dessas reuniões, a comunicação e troca de conhecimentos com experiências
são inevitáveis. O debate é um foco destes minicursos, não so apresentar diferentes defensivos
agrícolas e como produzi-los, mas também ocorrer a abdução de conhecimento comum, ocorrendo
uma troca de informações entre as pessoas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A partir de convites e disposição da ministração dos minicursos, os Petianos irão apresentar
diferentes caldas e macerados para o uso agrícola. Entre as caldas e macerados, se propõem a
produção da Calda Sulfocálcica, adubos foliares, macerados com uso de extrato vegetal de fácil
disponibilidade, etc. Todos os produtos sugeridos vão basear-se em cartilhas agroecológicas, de
preferência aquelas advindas de órgão oficiais representantes das vertentes ecológicas da
agricultura. Durante todos os minicursos os espectadores serão convidados a participar das
atividades de confecção, buscando que expressem suas opiniões e exprimindo considerações sobre
os produtos sugeridos por meio do diálogo

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
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- 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.
A partir desta troca de informações, os acadêmicos palestrantes e os espectadores vão acumular
conhecimento, além de correr a socialização entre práticas e culturas. Espera-se que ocorra o uso
destas informações compartilhadas no meio rural. Apresentar alternativas para situações
encontradas no campo, dando conhecimento de sua possibilidade, mesmo sem um uso pelos
ouvintes. Tende a ocorrer o esclarecimento de dúvidas quanto ao uso desses produtos no meio
rural, demonstrando utilizações técnicas e precauções existentes. Que ocorra a indução aos
espectadores para esta área, estimulando também a independências dos agricultores quanto ao uso
de insumos agrícolas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Será uma avaliação qualitativa, ou seja, após os eventos através de questionários o grupo será
avaliado, logo após discutida em reuniões os aspectos positivos e negativos do curso ministrado.



Atividade - Efeitos de preparados homeopáticas
sobre o enraizamento de estacas de Stevia
rebaudiana (Bert.) Bertoni

Data Início da atividade 01/12/2015 Data Fim da atividade 31/12/2015

Descrição/Justificativa
Nos dias de hoje, saúde e bem-estar são umas das maiores exigências da população mundial e é
pensando nisso que a exploração agroindustrial da Stevia rebaudiana vem aumentando, devido ao
seu alto poder edulcorante. Em contrapartida estudos de genótipos com maiores rendimentos e,
consequentemente, produção de esteviosídeo e rebaudiosídeo vem sendo realizados. A reprodução
assexuada irá garantir que as plantas terão as mesmas características de sua matriz, o que é
desejável num meio de produção. A utilização de preparados homeopáticos na propagação de
estévia é uma maneira de induzir o enraizamento das estacas e desenvolvimento das mudas. O
estudo e desenvolvimento de preparados em diferentes diluições dinamizadas abrirá uma nova
perspectiva de estévia para a sustentabilidade da agricultura.

Objetivos
Estudar, desenvolver e promover a indução do enraizamento de estacas de estévia pelo uso de
diluições dinamizadas de diferentes preparados homeopáticos. Estudar práticas alternativas de
enraizamento, através de preparados em diferentes diluições dinamizadas. E avaliar a eficácia dos
preparados homeopáticos a base de AIB e extrato de Tiririca na indução do enraizamento e
desenvolvimento da parte aérea das mudas

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
O experimento será desenvolvido em área experimental do IFC-Rio do Sul. Serão testados
preparados homeopáticos a base de extrato de Tiririca (Cyperus rotundus) será utilizado nas
dinamizações 6CH, 12CH e 30 CH e de AIB (Ácido Indol-Butírico) nas dinamizações 12CH e
30CH. Serão utilizadas estacas apicais de ramos vegetativos de plantas adultas de Stevia
rebaudiana (Bert.) Bertoni de dois genótipos (G08 e G12) cultivadas na própria Instituição, que
serão submersas durante 10 segundos em cada preparado e plantadas em tubetes contendo
substrato hortícola. Uma unidade experimental conterá uma muda em um tubete, sendo que cada
tratamento terá 04 repetições e cada repetição terá mais 4 repetições, totalizando 16 repetições
para cada tratamento.

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
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- 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.
A estévia, por ser uma espécie ainda não explorada na região do Alto Vale do Itajaí, demanda de
informações técnicas de cultivo, o que vem a motivar pesquisas em várias áreas de conhecimento.
Espera-se encontrar resultados positivos quanto ao efeito dos preparados homeopáticos, que
poderão ser publicados e difundidos para com a sociedade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Será uma avaliação qualitativa, ou seja, apresentação de relatórios, palestras para o grupo e
interessados na área, participação em feiras, congressos e publicações de artigos em revistas. Além
disso, o responsável pela atividade será avaliado através de visitas ao local experimental e pela
responsabilidade em conduzir o experimento.



Atividade - Utilização de aditivo orgânico na ração
animal

Data Início da atividade 01/12/2015 Data Fim da atividade 31/12/2015

Descrição/Justificativa
Vários suplementos alimentares podem contribuir para o melhor desempenho dos animais em
crescimento e terminação. Os aditivos podem melhorar a conversão alimentar e/ou produção
(ganho de peso/leite) e/ou sanidade. Eles atuam por diferentes mecanismos, que incluem alteração
da fermentação ruminal (pela maior formação de ácido propiônico, diminuição da formação de
metano e redução da proteólise e desaminação da proteína dietética no rúmen), estabilização do
ambiente ruminal e proteção do trato gastrointestinal dos agentes patogênicos. Existem indicações
de que aditivos microbianos podem melhorar a produção de ruminantes em cerca de 7% a 8%,
aumentam os números de bactérias celulolíticas e as que utilizam lactato, e observa-se maior
estabilidade do ambiente ruminal.

Objetivos
Objetivo geral - Avaliar a produtividade e qualidade do leite com a implementação de aditivo na
ração de bovinos de leite. Objetivos específicos - Fabricação do aditivo com a fermentação de
silagem, farelo de arroz e melaço; Comparar a produtividade das vacas com e sem implementação
do aditivo; Comparar a qualidade do leite com e sem implementação do aditivo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A pesquisa será realizada no setor de bovinocultura do Instituto Federal Catarinense Campus Rio
do Sul. Iram ser utilizados 16 animais para o experimento, onde 8 animais receberam o aditivo e 8
animais não receberão. O aditivo será fabricado utilizando 40 kg de silagem de milho, 20 kg de
farelo de arroz e 8 kg de melaço, após a fermentação será fornecido junto a ração 2 vezes ao dia.
Serão obtidos dados de produtividade das duas ordenhas efetuadas durante o dia, e a coleta de
amostra do leite será feita em um intervalo de 15 dias e para ser posteriormente analisado no
laboratório do campus. A duração do experimento será de 4 meses. Será avaliado a porcentagem
de gordura.

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
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- 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.
Espera-se um aumento na produtividade de leite e uma melhora na qualidade. Assim podendo
divulgar os resultados para produtores que podem estar utilizando esse conhecimento para
aumentar sua produção. Também aprimorar conhecimentos na área de formação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Será uma avaliação qualitativa, ou seja, apresentação de relatórios, palestras para o grupo e
interessados na área, participação em feiras, congressos e publicações de artigos em revistas. Além
disso, o responsável pela atividade será avaliado através de visitas ao local experimental e pela
responsabilidade em conduzir o experimento.



Atividade - Avaliação de Milho Crioulo no Alto
Vale do Itajaí

Data Início da atividade 01/12/2015 Data Fim da atividade 31/12/2015

Descrição/Justificativa
O milho crioulo é de fundamental importância devido a sua grande carga genética e rusticidade.
Estas variedades de milho, sendo as mais próximas das plantas domesticadas, garantem a milhares
de pequenos agricultores o sustento de sua renda e alimentação. Os índios são os principais
detentores do uso e da genética crioula. Estudos nesta área são escassos e pouco valorizados
devido a influencia de variedades mais “desenvolvidas”. Entretanto, o milho crioulo expressa
grande potencial, requerendo estudos que auxiliam os pequenos produtores que utilizam estas
culturas, podendo garantir independência e sustentabilidade dentro da pequena propriedade rural.
A baixa produtividade e queda de plantas devido à altura dos indivíduos são alguns dos problemas
mais presentes da produção de milho crioulo.

Objetivos
Busca-se semear o milho crioulo segundo a metodologia, juntamente com a adubação, buscando
resultados satisfatórios. Efetuar a coleta dos dados sobre o desenvolvimento e a produtividade do
milho crioulo, além da sua adaptação na região do Alto Vale do Itajaí. Após os dados adquiridos,
estes serão comparados, avaliando o milho crioulo produzido com uso de esterco de coelho no
Alto Vale do Itajaí.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
O plantio é realizado no IFC-Campus Rio do Sul. Serão definidas 12 áreas de 150 m², em uma
lavoura com 2500 m². Os tratamentos são 4, com 3 repetições cada, definidos com uso de distintas
quantidades de esterco de coelhos diante da correção de nitrogênio do solo analisado. Os
tratamentos (T) advêm das concentrações de adubo, sem o uso (T1), 1,25 t.ha-1 (T2), 2,5
t.ha-1(T3), 3,75 t.ha-1(T4). O plantio ocorreu dia 04 de Dezembro de 2015, com espaçamento de
80 cm entre linhas e 20 cm entra plantas, de forma mecanizada. O adubo será introduzido sobre
solo, 14 dias após o plantio. A coleta de dados sobre o cultivo do milho será sobre a altura, quebra
de colmo, queda, número de folhas, número de espigas das plantas, também avaliando a
produtividade do cultivo.

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
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- 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.
Com o uso de adubação para o cultivo do milho crioulo, acredita-se que a produção, número de
folhas e a altura dos indivíduos tenderão a aumentar de forma mais positiva com a T3 que está
balanceada com as características do solo. Apesar deste aumento nestes aspectos, com o maior
porte das plantas, elas poderão ter a queda devido à falta de suporte que estas plantas apresentam,
além da quebra dos colmos. O milho crioulo devido a sua rusticidade tende a se adaptar muito
bem quanto aos mais variados ambientes e ataque de pragas, apesar disso a quantidade adequada
de nitrogênio disponibilizada pelo esterco no T3 pode gerar estabilidade às plantas segundo a
Teoria da Trofobiose quanto ao ataque de pragas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Será uma avaliação qualitativa, ou seja, apresentação de relatórios, palestras para o grupo e
interessados na área, participação em feiras, congressos e publicações de artigos em revistas. Além
disso, o responsável pela atividade será avaliado através de visitas ao local experimental e pela
responsabilidade em conduzir o experimento.


