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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 e Prof. Robinson Oliveira, 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 2016 foi elaborado juntamente com colaboradores (Prof.
Claudio Keske, Prof. Robinson Oliveira), 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 - CALIBRAÇÃO DE ADUBAÇÃO
ORGÂNICA PARA CENOURA NA REGIÃO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

Data Início da atividade 04/02/2016 Data Fim da atividade 31/12/2016

Descrição/Justificativa
É de conhecimento geral que, a preocupação com o ambiente e a qualidade de vida tem
aumentado gradativamente, isto fez com que as vias de agricultura alternativa se difundissem,
dentre elas, a agricultura orgânica. A região do Alto Vale do Itajaí-SC é caracterizada por
pequenas propriedades, onde destaca-se a de cebola e, em sucessão, o cultivo com olerícolas, com
aumento gradativo desta linha de cultivo. Para a região, não existem recomendações de adubação
específica para a cenoura, então faz-se a adaptação pelas recomendações do Manual de Adubação
e Calagem para o Estado de SC e RS, onde ocorre uma grande variação de doses, muitas vezes
sem recomendação técnica. Em função disso, objetiva-se calibrar um adubação orgânica, para a
cultura com fontes disponíveis na região.

Objetivos
Avaliar a resposta da cultura da cenoura a diferentes níveis de adubação orgânica, visando
estabelecer uma recomendação para a classe dos Cambissolos, predominantes na região do Alto
Vale do Itajaí.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
O experimento será conduzido na área de pesquisa do IFC – Campus Rio do Sul, em Cambissolo
Áplico, será divido em delineamento de blocos casualizados, onde serão 5 tratamentos e 4 quatro
repetições. Os canteiros serão divididos em parcelas de 1 x 1 metro, onde terá meio metro entre
cada parcela.

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 que a calibração de adubação orgânica seja difundida pela região e aderida pelos
produtores, onde a lucratividade será expressiva. Além de ser um trabalho de pesquisa, após o
termino das análises e conclusões pode-se realizar uma extensão deste conhecimentos aos mais
interessados, beneficiando-os.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Será através de relatórios, apresentações para o grupo e alunos da agronomia.



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

Data Início da atividade 04/02/2016 Data Fim da atividade 23/12/2016

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 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
- 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 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 riossulense, 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 DA CULTURA DA
GOIABEIRA SERRANA EM SISTEMA
AGROFLORESTAL (SAF) NA REGIÃO DO
ALTOVALE DO ITAJAÍ/SC

Data Início da atividade 04/02/2016 Data Fim da atividade 23/12/2016

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
- 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 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 - PROJETO HORTOTERAPIA

Data Início da atividade 04/02/2016 Data Fim da atividade 23/12/2016

Descrição/Justificativa
Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo convivem com alguma forma de
deficiência,dentre os quais cerca de 200 milhões experimentam dificuldades funcionais
consideráveis. Nos próximos anos, a deficiência será uma preocupação ainda maior porque sua
incidência tem aumentado (CHAN e ZOELLICK, 2011).O município de Rio do Sul 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

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; Construir a noção de que o equilíbrio do ambiente
é fundamental para o equilíbrio mental.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A atividade será realizada todas as quartas e sextas feiras, durante o período de 2 horas na horta
localizada na APAE Rio do Sul. As atividades serão divididas em grupo e realizadas com
supervisão do Bolsistas PET, pelo Tutor e pela Professor responsável pelos alunos da APAE.

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.
Melhorias para a Instituição na área de ensino e extensão. Estimular à reflexão da participação dos
alunos do curso de agronomia na área de assistência a alunos especiais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
O grupo será avaliado pela elaboração dos trabalhos agroecológicos realizados com os alunos da
APAE, através de formulários será realizado avaliação do andamento das atividades.



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

Data Início da atividade 04/02/2016 Data Fim da atividade 23/12/2016

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

Data Início da atividade 29/02/2016 Data Fim da atividade 23/12/2016

Descrição/Justificativa
Apresentar a filosofia do PET AGROECOLOGIA, bem como suas atividades, com o objetivo de
estimular os alunos a participarem desse Programa. Apresentar os objetivos e a 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,os objetivos e filosofia do PET, 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 ingressantes no primeiro semestre de 2016 e a
segunda etapa será a apresentação do PET Agroecologia aos alunos ingressantes no segundo
semestre de 2016.

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.
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 através de formulário entregue logo após a
apresentação do PET aos ingressantes do curso de agronomia.


