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ANEXO I  

 
Formulário do relatório de atividades  

Relatório Anual de Atividades  
(1º de janeiro a 31 de dezembro) 

 
ANO: 2011 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

1.1. Instituição de Ensino Superior: Instituto Federal Catarinense 

1.2. Pró-Reitor(a) responsável pelo PET na IES: Josete Mara Stahelin Pereira 

1.3. Interlocutor do PET na IES: André Luiz Rodrigues Gonçalves  

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO 

 

2.1. Grupo: PET Agroecologia 

2.2. Home Page do Grupo: http://petagroecologiaifc.wordpress.com/ 

2.3. Data da Criação do Grupo:12/2010 

2.4. Natureza do Grupo:  

 (X) Curso de graduação: Engenharia Agronômica, Ciências da Computação e Matemática. 

 (   ) Multi/Inter-disciplinar............................................  (tema)  

 (   ) Área do Conhecimento........................................  (cursos relacionados) 

 (   ) Institucional..........................................................  (nome do Câmpus) 

2.5. Nome do(a) Tutor(a) André Luiz Rodrigues Gonçalves  

2.6. e-mail do(a) Tutor(a) andrelzg@gmail.com 

2.7. Titulação e área: PHD em Recursos Naturais 

2.8. Data de ingresso do(a) Tutor(a) (mês/ano): 12/2010 

2.9. Informações sobre os bolsistas e não bolsistas: 

a)Quadro de identificação:  

Especificar o mês/ano de ingresso no curso de graduação da IES e no programa PET, o período 

letivo que está cursado e o coeficiente de rendimento escolar relativo ao último período letivo 

cursado, conforme quadro abaixo: 

Nome dos bolsistas Ingresso na 

IES 

Ingresso no 

PET 

Período letivo 

atual 

Coeficiente Atual de 

Rendimento Escolar 

Aline Schuller 2010 12/10 7° Semestre 7,9 

Alykam Burdzaki 2010 12/10 7° Semestre 8,4 

Joabe Weber Pitz 2010 12/10 7° Semestre 7,6 

Julio Marcos Catoni 2010 12/10 7° Semestre 7,8 

http://petagroecologiaifc.wordpress.com/
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Katiani Eli 2010 12/11 7° Semestre 8,5 

Carlos Felippe Nicoleit 2010 12/10 7° Semestre 8,1 

Celso da Silva 2010 12/10 7° Semestre 7,9 

Joceline Ramos 2011 12/11 5° Semestre 8,5 

Leonardo Alexandre Pereira 2010 12/10 7° Semestre 8,2 

Natana Souza 2010 12/10 7° Semestre 8 

Ronaldo da Silva Dagostim 2010 12/10 7° Semestre 8 

Willian de Moraes Atanasio 2010 12/10 7° Semestre 8,2 

Não bolsistas  

Nome dos bolsistas Ingresso na 

IES 

Ingresso no 

PET 

Período letivo 

atual 

Coeficiente Atual de 

Rendimento Escolar 

Elizabete Fernandes 2011 12/11 7ª semestre 7,5 

Felipe Evaldt da Silveira 2011 12/11 5°Semestre 7,7 

Diou Roger Ramos Spido 2012 03/2012 3° Semestre 7,5 

 

b) Em caso de declínio no rendimento acadêmico do grupo e/ou de um bolsista ou não-

bolsista em particular, justifique. 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO 

3.1. Ensino/Pesquisa e Extensão 

Informar as doze atividades de ensino, pesquisa e extensão consideradas mais relevantes. 

Quadro I – no caso de atividades de Ensino 

Natureza da Atividade Realizada: Ensino 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Curso de coleta de sementes, abordagem da 

segurança no trabalho durante a operação de coleta. 

Tema: Sustentabilidade ambiental 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev Mar Abr  Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

   X     X    

Público Alvo: 

- Alunos dos cursos técnicos em agropecuária: curso realizadas no IFC – Câmpus Rio do 
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Sul com aproximadamente 30 participantes entre 14 a 17 anos. 

- Alunos do Curso de tecnologia da horticultura: curso realizado no IFC -  Câmpus Rio do 

Sul com a aproximadamente 10 participantes entre 25 a 35 anos. 

O curso de coleta de sementes foi oferecido aos Curso de tecnologia da horticultura 

durante o mês de Abril, posterior mente com a demanda 

Informe se a atividade foi destinada ao próprio grupo, à comunidade acadêmica em geral 

ou à comunidade externa à IES. 

 

Descrição da Atividade: 

O curso de coleta de sementes apresenta as diversas técnica de coleta de sementes hoje 

empregadas para a coleta de material propagativo vegetal, expondo os pontos negativos e 

positivos de cada técnica empregada. O curso se constitui de parte teórica e posterior 

apresentação prática, demonstrando os equipamentos empregados e como utiliza-los nas 

coletas, ainda no mesmo é apresentado as tendência de coleta de sementes pelo uso de 

técnicas de alpinismo e rapel, onde são demonstrados os equipamentos e a técnica 

empregada, durante todo o curso é demonstrada a importância do EPI na atividade. Os 

participantes participam de forma direta contribuindo com suas experiências, assim abrindo 

espaço para possíveis discussões, após a conclusão os participantes são convidados a 

utilizarem os equipamentos com orientação do instrutor/coordenador e utilizarem as 

técnicas ministradas durante o curso. 

 

Promotores da atividade: 

A atividade foi desenvolvidas pelo bolsista do PET Joabe Weber Pitz, Técnico Agrícola, 

Instrutor de esportes de aventura e segurança no trabalho.   

 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Os equipamentos utilizados foram emprestados pela empresa, Tabuleiro Consultoria e 

serviços ambientais e TDA Rafting e expedições. 

 

Justificativa para realização da atividade: 

A referida atividade foi planejada, durante o colóquio de experiências de cada participante 

na primeira reunião do grupo PET no ano de 2011, onde a IES demonstrou interesse na 

realização de atividades pela novidades que o curso traz, visto que o promotor da atividade 

trazia consigo a vivência de um estágio junto a equipe do Inventário Florístico Florestal de 
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Santa Catarina. O curso de forma ampla demostra a facilidade para obtenção de material 

propagativo de espécies nativas e exóticas, através das técnicas de modo que os 

interessados desmitificassem a dificuldade da criação de mudas de espécies florestais de 

interesse econômico e ambiental. A promoção do curso propicia aos participantes e ao 

grupo pet vivência e experiência na área de didática e organização, haja visto que este foi 

o primeiro curso ministrado pelo grupo. Indiretamente o curso serviu de forma a divulgar o 

novo grupo na instituição sendo está uma instituição em pleno estabelecimento. 

 

Resultados esperados com a atividade: 

Repasse de informações quanto às técnicas de coleta de material propagativo 

Qualidade dos materiais propagativos e viabilidade 

Segurança na coleta de semente 

Prática com os participantes 

 

Resultados alcançados com a atividade: 

Repasse de informações quanto às técnicas de coleta de material propagativo; 

Segurança na coleta de semente; 

Prática com os participantes; 

 

Comentário geral: 

O grupo busca futuramente ofertar este curso durante semanas acadêmicas e semanas 

especiais na instituição de modo que o público abordado seja maior. Embora a IES tenha 

um curso de técnico florestal, a falta de equipamentos para está atividade dificultou nas 

partes práticas; 

 

Quadro I - no caso de atividades de Ensino 

Natureza da Atividade Realizada:  

1)Livro do mês. Os alunos do PET devem ler ao menos um livro por mês. Os livros 

possíveis de serem lidos foram escolhidos pelo tutor. 

2)Discussão de filmes. Periodicamente são vistos filmes na presença do tutor, 

geralmente filmes impactantes, posteriormente estes são discutidos pelo grupo. 

3)Apresentação de Projetos e panner no Sipe 2011 realizado no IFC – Campus 

Sombrio. 
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Tema: 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev  Mar X Abr X Mai X Jun X Jul X Ago X Set X Out X Nov Dez 

Público Alvo: 

Com exceção da apresentação dos trabalhos no Sipe 2011, que tinha como publico alvo os 

participantes do evento, as outras atividades estavam voltadas para o desenvolvimento 

intelectual dos alunos do grupo Pet.  

Descrição da Atividade: 

1)Nesta atividade os alunos do PET deveriam ler ao menos um livro por mês, de forma ao 

final do mês um livro deveria ser discutido no grande grupo do pet. 

2) Periodicamente são vistos filmes de conteúdo impactante, sempre na presença do tutor, 

ao final do filme ocorrem as discussões sobre o conteúdo e entendimento individual de 

cada aluno. 

3) Esta atividade consistiu na apresentação dos projetos realizados nas mais diversas 

áreas no Sipe 2011(Salão de Iniciação a Pesquisa e Extensão), as apresentações foram 

expositivas, com o auxilio de banners e apresentações em Power point.    

Promotores da atividade: 

Atividades 1 e 2 foram promovidas pelo próprio grupo, já atividade 3 foi realizada pelo IFC 

com a participação dos alunos do pet nas apresentações de trabalhos e como ouvintes de 

palestras e mini-cursos. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Professor Andre Gonçalves  

Técnico em Informática Leandro Cavalari 

Justificativa para realização da atividade: 

Estas atividades foram previstas anteriormente no planejamento de atividades do grupo, 

tinham o objetivo de melhorar a percepção dos alunos sobre os mais variados 

conhecimentos, sempre com o intuído de aumentar os conhecimentos dos alunos sobre os 

temas tratados. 

Resultados esperados com a atividade:  

Aumentar a percepção atual sobre o conhecimento, sempre com o intuito de melhorar o 

intelecto dos alunos sobre os determinados conhecimentos. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Os resultados propostos geralmente foram alcançados 
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Comentário geral: 

Estas atividades geralmente não envolveram grandes dificuldades, pois são atividades 

realizadas dentro da própria instituição, ou seja, não envolvem grandes movimentações 

dos alunos. 

 

Quadro II - no caso de atividades de Pesquisa 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Sistema de rizicultura intensiva como alternativa ao 

cultivo convencional de arroz irrigado na região do Alto Vale do Itajaí. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

x x x x x x X x x x x x 

Descrição da atividade de pesquisa: 

O experimento é uma proposta para um cultivo agroecológico de arroz na região do Alto 

Vale do Itajaí, grande produtora do cereal no estado, que tem por objetivo aumentar a 

sustentabilidade de toda cadeira produtiva, aumentando os lucros na propriedade, livrando 

o agricultor do uso intensivo de agroquímicos que são nocivos a saúde humana, e também 

gerando impactos menos expressivos ao ambiente. O cultivo do arroz foi baseado nos 

moldes do SRI (Sistema de Rizicultura Intensiva) que propõe um conjunto de práticas que 

melhora o desenvolvimento da planta, atingindo maiores produtividades, e gastos pouco 

expressivos em insumos, comparados ao cultivo convencional. No âmbito da pesquisa, 

com a avaliação dos resultados futuros, pretende-se com adequar a atividade à 

disponibilidade de mão de obra da região, como também dos implementos agrícolas 

necessários para que se torne viável. O trabalho é realizado pelo bolsista Julio Marcos 

Catoni, com experimento na propriedade da família do bolsista, sob-responsabilidade e 

auxílio do Tutor André Gonçalves e os demais integrantes do PET. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Bolsista Julio Marcos Catoni, com experimento na propriedade da família do bolsista, sob 

responsabilidade e auxílio do Tutor André Gonçalves  

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

Diego Heiber, acadêmico do terceiro período do curso de Engenharia Agronômica Campus 

Rio do Sul; Juclei Venturi, acadêmico do quinto período de Engenharia Agronômica 

Campus Rio do Sul. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 
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Como o grupo tem como proposta a agroecologia, o experimento de rizicultura intensiva, 

que segue um modelo orgânico de cultivo, 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 químico em sua maioria, estão desestruturando pequenos produtores. 

Como produtor convencional de arroz, busquei também uma alternativa a melhoria de 

renda da propriedade com um produto diferenciado no mercado. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

-Baixo uso de insumos; 

- Baixo custo de produção (preparo de solo, controle de daninhas);  

- 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, espaçamento adequado, etc.; 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Os dados estão sendo organizados em forma de artigo para publicação. No cultivo 

convencional, sem uso de insumos químicos e com emprego de marrecos de Pequim, a 

produtividade foi de 8100 kg/ha, onde a testemunha, que foi de cultivo convencional, com 

uso de insumos químicos e sem emprego de marrecos de Pequim, a produtividade foi de 

8000 kg/ha. 

No Sistema de Rizicultura Intensiva a produtividade foi baixa, onde as 3 áreas produziram 

6200, 5560 e 4230 kg/ha e os altos custos de mão de obra inviabilizam o sistema, 

comparado ao cultivo convencional orgânico com uso de marrecos de Pequim.   

Comentário Geral: 

-Dificuldades: - número muito reduzido de produtores de arroz orgânico próximos; 

- grande área de uso intensivo de agroquímicos cercando o experimento; 

- área usada foi sistematizada para o cultivo, assim o solo não se mostra ainda homogêneo 

suficiente pelo processo de hidromorfização. 

 

Quadro II - no caso de atividades de Pesquisa 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Viabilidade de sobrevivência de escleródios de 
Sclerotium Rolfsii no solo 

Cronograma de Execução da Atividade: 
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Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan 

 

Fev 

 

Mar 

 

Abr 

x 

Mai 

X 

Jun 

x 

Jul 

X 

Ago 

x 

Set 

x 

Out 

x 

Nov 

x 

Dez 

X 

A cebola está entre as principais culturas do Alto Vale do Itajaí, sendo a principal fonte de 

renda para muitos agricultores. A cebola é atacada por várias doenças de etiologia fúngica, 

bacteriana, viral e nematológica. Algumas doenças ocorrem no campo, outras são mais 

importantes em pós-colheita. Entre as principais doenças da cultura da cebola está o mofo 

cinzento, causado por Sclerotium rolfsii. Por ser uma doença que causa sérios prejuízos 

econômicos ao agricultor e não se tem uma forma de controle químico, se busca através 

do manejo do solo diminuir o tempo de sobrevivencia de Sclerotium rolfsii no solo. 

O trabalho tem por objetivo avaliar o tempo de sobrevivência de escleródios de Sclerotium 

rolfsii no solo, esse fungo causa o mofo cinzento na cultura da cebola e vem causando 

sérios prejuízos aos agricultores da região do Alto Vale do Itajaí. A pesquisa foi 

programada para 3 anos. Onde em uma caixa de dimensão 1 x 1 x 0,2 (m) estão 

depositados os escleródios. A caixa foi preenchida com solo da horta do Instituto Federal 

Catarinense Campus Rio do Sul. Os escleródios foram coletados numa lavoura de cebola 

no município de Atalanta e multiplicados em meio de cultura no laboratório de sementes do 

IFC. Após a multiplicação os escleródios foram colocados em saquinhos de nylon e 

amarrados. Em cada saquinho foi colocado 52 esclerodios, que foram colocados em duas 

profundidades no solo, sendo que metade dos saquinhos foram enterrados a 10 cm de 

profundidade e a outra metade ficou na superfície do solo. Em cada mês é feita a 

germinação dos escleródios nas duas profundidades para ver quantos deles permanecem 

viáveis no solo. A pesquisa será feita ate que nenhum escleródio permaneça viável no solo 

no período de três anos. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

As atividades foram desenvolvidas pela bolsista do PET Aline Schuller sob orientação do 

professor do IFC- Câmpus Rio do Sul PhD Leandro Marcuzzo.  

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

Produtores de cebola da região de Ituporanga e Atalanta. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Para que os produtores de cebola da região encontrem alternativas de manejo do solo e de 

rotação de culturas para diminuir o tempo de sobrevivência do escleródio de Sclerotium 

rolfsii no solo, evitando assim perdas significativas na produção e prejuízos econômicos 

mantendo os produtores na atividade agrícola. 
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Resultados esperados com a pesquisa: 

A diminuição das áreas infestadas com o fungo Sclerotium rolfsii, causadas pelo trafego de 

maquinas e equipamentos. 

Realizar um cronograma de rotação de culturas para evitar a multiplicação do fungo no 

solo. 

Realizar o manejo do solo de forma a inviabilizar o fungo no menor tempo possível. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Pesquisa em andamento 

Comentário Geral: 

Como a pesquisa esta em andamento, os resultados não foram formados, mas alguns 

dados iniciais já foram apresentados pelo professor orientador Leandro Marcuzzo, na 

Expofeira nacional da cebola em Ituporanga, para os agricultores da região. 

 

 

Quadro II - no caso de atividades de Pesquisa 

Título da pesquisa/Tema de estudo: 

4)Pesquisa sobre os alunos egressos do IFC – Campus Sombrio. 

5)Alternativas para o cultivo de arroz no sul de Santa Catarina. 

6)Pesquisa sobre arroz no SRI (Sistema de Rizicultura Intensiva) consorciado com 

marreco de pequin.  

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai X Jun X Jul X Ago X Set X Out X Nov X Dez X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

4) A pesquisa foi toda realizada por membros do grupo, ministradas pelo tutor do grupo. 

Esta atividade consistia em fazer um levantamento sobre as atividades de trabalho 

desenvolvidas pelos alunos egressos curso técnico em agropecuária do IFC – Campus 

Sombrio nos anos 2009, 2010 e 2011. 

5) Desenvolver técnicas de cultivo alternativo a cultura do arroz, levando em consideração 

as técnicas agroecológicas.  

6) Desenvolver e testar métodos alternativos de produção de arroz visando aumentar a 

sustentabilidade ambiental e econômica da orizicultura nas áreas de abrangência dos 

campi Rio do Sul e Sombrio, levando em consideração o sistema de rizicultura intensiva 

em consorcio com marreco de pequin. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 
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4) Realizadas por membros do grupo em parceria com o tutor. 

5 e 6) Realizadas por membros do grupo ministrada pelo tutor. 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

As atividades 5 e 6 tiveram os seguintes colaboradores: o professor José Fernando 

Garbuio, o professor Luis Antonio Builchi, o professor Luis Fernando Rosa de Lima e o 

técnico agrícola Marcelo Turati Tramontin. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

4) Esta pesquisa foi realizada com o intuito de descobrir o real aproveitamento do curso 

técnico em agropecuária nas atividades de trabalho dos alunos egressos, desta forma 

podemos saber qual a função do instituto na formação de profissionais para a região do 

seu entorno.  

 5 e 6) Estas atividades foram realizadas com o intuito de descobrir novas alternativas para 

a rizicultura do sul de Santa Catarina. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

4) Descobrir o real aproveitamento do curso técnico em agropecuária nas atividades de 

trabalho dos alunos egressos, desta forma podemos saber qual a função do instituto na 

formação de profissionais para a região do seu entorno. 

5) Desenvolver novas técnicas de cultivo de arroz, bem como o melhor aproveitamento das 

áreas e melhor relação custo beneficio na produção de arroz, tendo por fim melhor 

lucratividade em concomitância com uma produção mais sustentável perante o meio 

ambiente. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

As atividades 4, 5 e 6 estão em andamento, desta forma os resultados ainda não foram 

apresentados, porém já podemos constatar que os resultados serão bem próximos aos 

resultados esperados.  

Comentário Geral: 

A atividade 4 foi prejudicada pela falta de contato com os alunos egressos, desta forma se 

tornou muito difícil a busca pela a atividade de trabalho desenvolvida pelos alunos 

egressos. 

As atividades 5 e 6 foram prejudicadas pela dificuldade de mão de obra para auxiliar nas 

atividades a campo, pela distância dos experimentos e pela falta de recurso para a 

pesquisa. 

 

Quadro III – no caso de atividades de Extensão 
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Natureza da atividade realizada: Extensão e Pesquisa 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Previsões do tempo e coleta de dados 

agrometeorológicos 

Tema: Previsão do tempo e agrometeorologia 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

x x x x x x x x x x x x 

Público Alvo:  

- A referente trabalho tem como publico alvo, meios de comunicação (redes televisivas, 

rádios e jornais da região) do alto vale do Itajaí, que servem de ferramenta para divulgação 

da referida previsão meteorológica; 

- Discente e docentes do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul;  

Descrição da Atividade: 

A realização da previsão do tempo é realizada todas as quartas-feiras e Domingos, 

independente de datas ou acontecimentos, dividindo a previsão para faixas horarias de 6 

horas e para 4 dias subseguidos, a mesma são montadas através de modelos 

matemáticos com dados da região, assim como imagens de satélite disponíveis do site do 

Cptec Inpe, assim como usando bancos de dados de sites internacionais e da empresa de 

Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina EPAGRI-CIRAM. 

As previsões são encaminhadas ao publico alvo através de modelo de imagem gráfica já 

estabelecida como padrão pelos responsáveis pela previsão do tempo, de modo que a 

mesma desta forma seja vista sempre como a previsão do tempo realizada pelo Grupo 

PET e colaboradores. 
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Além do quadro apresentado acima são montados boletins em anexo ao qual realizam a 

explicação de modo sucinto e de fácil compreensão para todos os tipos de público. 

Promotores da atividade: 

As atividades são desenvolvidas pelos bolsista do PET Joabe Weber Pitz, sob orientação 

do professor meteorelógista do IFC- Câmpus Rio do Sul Dr. Leonardo Neves e o bolsista 

interno monitor do sistema meteorológico Isaac Weber Pitz  

 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Tendo como principal pareceria a EPAGRI CIRAM, junto com a própria Instituição de 

ensino.  

Justificativa realização da atividade: 

A necessidade de planejamento para atividades escolares, assim como a do cotidiano de 

cada pessoa, são fatores de alta relevância para que se inicia-se a previsão do tempo 

assim como a coleta de dados após a instalação da estação meteorológica compacta do 

Campus 

Resultados esperados: 

Auxilio ao planejamento didático dos discentes 

Colaboração para a tomada de decisão de curto período para o agricultores  

Divulgação do Grupo PET através deste trabalho na comunidade em geral, através dos 

meios de comunicação, assim como o IFC 
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Resultados alcançados: 

Reconhecimento dos trabalho pela comunidade, busca dos meios de comunicação por 

nossas informação, estas fornecidas gratuitamente, possível inserção de colaboradores 

para um futuro próximo. 

 

 

 

Quadro III – no caso de atividades de Extensão 

Natureza da atividade realizada: Extensão e Pesquisa 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Levantamento de topográfico uso e ocupação 

de solo, para planejamento do Setor de agroecologia do IFC Rio do Sul 

Tema: Topografia – Uso e Ocupação do Solo 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

   x x        

Público Alvo:  

- Alunos dos cursos técnicos em agropecuária: oficinas realizadas no IFC – Câmpus Rio do 

Sul com aproximadamente 40 alunos entre 14 a 17 anos. 

- Professores aos quais realizam a coordenação do curso de técnico em agroecologia.  

Descrição da Atividade: 

Levantamento de Uso e Ocupação do Solo do Setor de Agroecologia 

O levantamento foi realizado no período de Abril a Maio de 2001, no setor de agroecologia 

do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul, onde se utilizou o GPS Juno SB, ao 

qual os dados obtidos posteriormente foram pós-processados, aumentando assim a 

precisão do levantamento. Posteriormente a etapa de campo, iniciou-se a parte de 

escritório, onde foram feitos os cálculos, o pós-processamento e suas correção, de modo 

que somente a pós todo o trabalho anterior iniciou-se a confecção do mapa se utilizando 

de software CAD, tendo o mapa pronto os mesmo foi plotado de diferentes modo de 

acordo com as necessidades especificas, estás propostas pelos coordenadores da UEP. 

Promotores da atividade: 

As atividades foram desenvolvidas pelos bolsista do PET Aline Schuller e Joabe Weber 

Pitz  

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
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Os parceiros para o desenvolvimento das atividades foram professores do IFC- Câmpus 

Rio do Sul: MsC Gilmar Paulinho Triches, Msc João Célio Araújo e alunos do Curso 

Técnico de diferentes turmas.  

Justificativa realização da atividade: 

Conhecimento de todos os possíveis locais com potencial para implantação dos mais 

diversos experimentos e parcelas de produção; 

Atualização da real área, á qual a mesma não era conhecida; 

Ferramenta de planejamento e tomada de decisão para os coordenadores do Setor;  

Resultados esperados: 

Espera-se com este levantamento um avanço na organização do espaços para o estimulo 

a pesquisas, haja visto que alguns experimentos foram perdidos por má identificação e 

comunicação entre os seus pesquisadores; 

Demonstrar aos discentes a importância do conhecimento das áreas para realizar o 

planejamento das atividades, e os cálculos para entrada de adubos e corretivos. 

 

Resultados alcançados: 

O levantamento foi realizado perfeitamente atingindo as expectativas do mesmo, de modo 
que o levantamento feito, foi tido como exemplo para próximos trabalhos pelos professores 
da área de engenharia agrícola. 
 

 

Quadro III – no caso de atividades de Extensão 

Natureza da atividade realizada: Extensão e Pesquisa Aplicada a Fruticultura 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: palestras (dia de campo), assistência técnica, 

elaboração de oficinas. 

Tema: Extensão e pesquisa aplicada em fruticultura 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

x x x x x x X x x x x x 

Público Alvo:  

- Alunos dos cursos técnicos em agropecuária: oficinas realizadas no IFC – Câmpus Rio do 

Sul com aproximadamente 40 alunos entre 14 a 17 anos. 

- Agricultores: realização de dia de campo no IFC – Campus Rio do Sul para 32 
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agricultores. Oferecido assistência técnica para um produtor de pêssego orgânico de Rio 

do Sul.  

Comunidade indígena- Aldeia Bugio: acompanhamento de projetos de assistência técnica 

na Aldeia Bugio em José Boiteux – SC.  

Descrição da Atividade: 

Monitoramento de Pragas e Análise Pós-Colheita da Incidência de Pragas nos 

Frutos: 

O monitoramento foi realizado na safra de 2010/2011 com duas armadilhas McPhail, a 

uma altura de 1,5 metros do solo. Uma das armadilhas foi instalada dentro do pomar, e a 

outra fora. As avaliações das armadilhas foram realizadas semanalmente, pela contagem 

do número de grafolitas (Grapholita molesta (Busck) (Lepidoptera: Tortricidae) e mosca- 

das –frutas (Anastrepha fraterculus (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) presentes nas 

armadilhas. Após a contagem, o material era descartado e colocado uma nova solução de 

suco de uva (25%) com a adição de açúcar como substancia atrativa para as pragas. Os 

dados obtidos foram demonstrados graficamente, relacionando o número de insetos por 

armadilha em função do tempo. A incidência de larva das pragas nos frutos foi avaliada 

pela colheita aleatória de 120 frutos na fase de colheita. Os dados foram avaliados pelo 

software SASM- Agri 8.2.  

Aplicação do controlador biológico no controle da podridão parda: 

Utilizou-se dois tratamentos diferentes, sendo: calda sulfocálcica associada à pulverização 

do fungo Trichothecium roseum (tratamento 1) e calda sulfocálcica (tratamento 2). Os 

tratamentos foram realizados a partir do inicio de setembro até o final de novembro, neste 

período os pêssegos apresentavam um diâmetro médio de 2,8 cm. As pulverizações da 

calda sulfocálcica (0,3%) foram realizadas semanalmente e as pulverizações com o 

Trichothecium roseum foram realizadas quinzenalmente em uma concentração de 106. 

A avaliação temporal da podridão parda foi realizada após a colheita, onde se avaliou 60 

frutos do tratamento 1 (calda sulfocálcica associada à pulverização do fungo Trichothecium 

roseum) e 60 frutos do tratamento 2 (aplicação de calda sulfocálcica) . Os frutos foram 

dispostos em uma bancada e foram analisados quanto ao surgimento da podridão parda 

em um intervalo de 24 horas durante um período de cinco dias. Os dados foram avaliados 

estatisticamente pelo software SASM- Agri 8.2, por meio do teste de Tukey (grau de 

significância de 5%). 

Análise Pós- Colheita: Grau Brix, Diâmetro e Peso 

Após a colheita analisou-se aleatoriamente 60 frutos de cada tratamento. O grau brix foi 

medido com o refratômetro, o diâmetro com um paquímetro manual e a pesagem dos 

frutos foi realizada em uma balança digital. Os dados foram avaliados estatisticamente pelo 

software SASM- Agri 8.2. 
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Atividades de extensão  

 Acompanhamento de projetos de assistência técnica em fruticultura na comunidade 
indígena da cidade de José Boiteux na Aldeia Bugio.  

 Treinamento de alunos do IFC – Campus Rio do Sul nas análises pós - colheita de 
citros e pêssego.  

 Elaboração da palestra sobre experimentos em citricultura oferecida na XI semana 
de estudos especiais aos alunos do IFC – Campus Rio do Sul.  

 Assistência técnica e realização de experimentos no produtor de fruticultura 
orgânica Sr. Vili Valiatti localizada no bairro Itoupava – Rio do Sul.  

 

Promotores da atividade: 

As atividades foram desenvolvidas pelos bolsista do PET Katiani Eli, sob orientação do 

professor do IFC- Câmpus Rio do Sul Dr. Cláudio Keske.  

 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Os parceiros para o desenvolvimento das atividades foram professores do IFC- Câmpus 

Rio do Sul: Dr. Genuino Negri, MsC. Geovana Garcia Terra. E agricultores da Região.  

Justificativa realização da atividade: 

Para que as propriedades familiares se tornem sustentáveis e os agricultores possam 

permanecer no campo, são necessárias ações do poder público e privado para elevar o 

nível tecnológico e apoiar a produção agrícola sustentável da região. Desse modo este 

projeto visa contribuir através de treinamento de agricultores, visitas técnicas, 

demonstração de tecnologias viáveis e sustentáveis.  

Resultados esperados: 

 

a. Melhoria do nível de conhecimento técnico de alunos, técnicos e agricultores, envolvidos 

com fruticultura na região; 

b. Aumento gradativo do número de fruticultores aderindo ao cultivo orgânico, e reduzindo 

regionalmente o consumo de agrotóxicos e a poluição do meio ambiente; 

c.  Viabilidade comercial dos pomares familiares como alternativa de renda nas unidades 

de produção, implantação de novos pomares comerciais e incentivo aos já existentes. 

Resultados alcançados: 

Monitoramento de Pragas e Análise Pós-Colheita da Incidência de Pragas nos 
Frutos: 
No monitoramento da grafolita e da mosca- das -frutas, na armadilha instalada dentro do 
pomar constatou-se um pico máximo no período de 12 de novembro, que ocorreu poucos 
dias antes da colheita que aconteceu no dia 20/11/2010 (Figura 1). Já na armadilha situada 
fora do pomar, os picos máximos de grafolitas ocorreram nos períodos de 24 de setembro 
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e 02 de novembro, não se observando incidência de mosca -das- frutas no período 
monitorado (Figura 2). Na análise pós – colheita a incidência de grafolita foi de 70% e de 
mosca -das- frutas de 46,7% nos frutos colhidos.  
 

Ocorrência de Gráfolita e Mosca -das- Frutas em 
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Figura 1. Ocorrência de Grafolita e Mosca- das- Frutas capturadas em armadilha McPhail instalada 
dentro do pomar.  
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Figura 2. Ocorrência de Grafolita e Mosca- das- Frutas capturadas em armadilha McPhail instalada 
fora do pomar.   
 

Aplicação do controlador biológico no controle da podridão parda: 
O tratamento com calda sulfocálcica associada ao Trichothecium roseum foi 
significativamente superior ao tratamento de pulverização da calda sulfocálcica a partir do 
terceiro até o quinto dia de avaliação. Mostrando assim que a utilização do Trichothecium 
roseum é eficiente no controle da podridão parda (Figura 3). 
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Figura 3. Avaliação da evolução temporal da podridão parda sob dois tratamentos diferentes. 
Valores não seguidos pela mesma letra diferem entre si pelo Teste de Tukey com um grau de 
significância de 5%.  

 
Análise Pós- Colheita: Grau Brix, Diâmetro e Peso 
No quadro 1, são apresentados os dados referentes ao grau brix, peso e diâmetro médio 
obtidos nos dois tratamentos, verifica-se a partir do teste de Tukey que não se obteve 
diferença estatisticamente significativa entre os dois tratamento no grau brix médio obtido, 
já no diâmetro e peso médio houve diferença significativa sendo que os frutos que 
receberam a aplicação do controlador biológico T. roseum mostraram peso e diâmetro 
inferiores.  
 

Variável  Tratamento Média Teste de Tukey 

Peso 

T. roseum + Calda Sulfocálcica 122,8 gramas b 

Calda Sulfocálcica 132,9 gramas a 

Diâmetro 

T. roseum + Calda Sulfocálcica 5,9 cm  b 

Calda Sulfocálcica 6,1 cm a 

Grau Brix 

T. roseum + Calda Sulfocálcica 11,9 º Brix a 

Calda Sulfocálcica 11,94º Brix a 

Quadro 1. Grau Brix, peso e diâmetro médio obtidos em dois tratamentos diferentes. Valores não 
seguidos pela mesma letra diferem entre si pelo Teste de Tukey com um grau de significância de 
5%.  

 

Comentário Geral: 

No decorrer do projeto, foram realizadas atividades de pesquisa, que indicam a eficiência 

da utilização do fungo Trichothecium roseum no controle da podridão parda causada pela 

Monilinia fructicola. Foi também observado a importância do monitoramento de pragas, 

para que a partir dos dados de coleta sejam tomadas medidas de controle que garantam a 

produtividade na cultura do pessegueiro.  

Paralelamente as atividades de pesquisa realizou-se as seguintes atividades de extensão: 

 Acompanhamento de projetos de assistência técnica em fruticultura na comunidade 
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indígena da cidade de José Boiteux na Aldeia Bugio.  

 Treinamento de alunos do IFC – Campus Rio do Sul nas análises pós - colheita de 
citros e pêssego.  

 Auxilio na elaboração da palestra sobre experimentos em citricultura oferecida na 
XI semana de estudos especiais aos alunos do IFC – Campus Rio do Sul.  

 Assistência técnica e realização de experimentos no produtor de fruticultura 
orgânica Sr. Vili Valiatti localizada no bairro Itoupava – Rio do Sul.  

Dos dados obtidos no decorrer do projetos, elaborou-se resumos e palestras cujo foram 

apresentados em dias de campo e semana acadêmica do IFC – Câmpus Rio do Sul. Os 

resumos elaborados foram apresentados no XII ENFRUTE – Fraiburgo e na IV Jornada de 

Produção Cientifica da Educação Profissional e Tecnológica da Região Sul.  

 

Quadro III - no caso de atividades de Extensão 

Natureza da atividade realizada: 

7)Desenvolvimento de Iniciativas Agroecológicas como Alternativa ao Cultivo do Fumo no 

Município de São João do Sul 

8)Projeto SAFs realizado no município de Praia Grande. 

9)Viagem a São Paulo para a visita a comunidade quilombola e trabalhos com sistemas 

agroflorestais 

10)Viagem a o Rio de Janeiro para a participação da discussão do novo código florestal, 

além disso, discussões sobre sistemas agroflorestais. 

11) Palestras sobre agroecologia com os agricultores de São João do Sul 

12) Viagens com os agricultores de São João do Sul ao município de Dom Pedro de 

Alcântara com o intuito de visitar iniciativas agroecológicas.   

13) Oficina de extração de açaí de palmeira Jussara. 

Tema: os temas são voltados ao desenvolvimento rural sustentável. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan X Fev X Mar X Abr X Mai X Jun X Jul X Ago X Set X Out X Nov X Dez X 

Público Alvo: 

Estas atividades foram destinadas a agricultores dos municípios do entorno da 

comunidade escolar e aos alunos do grupo PET. 

 

7) Promover alternativas de produção agrícola como estratégia de substituição da lavoura 

do fumo no município de São João do Sul. Através de visitas periódicas os membros do 

PET puderam fazer um levantamento das necessidades, dificuldades e anseios dos 

agricultores perante o cultivo, venda e o próprio sustento de suas famílias, em geral todos 
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estes aspectos estavam debilitados. 

8) participar de atividades de extensão em agroecologia em conjunto com organizações 

parceiras – EPAGRI e Associação dos Colonos Ecologistas do Vale do Mampituba 

(ACEVAM) – visando a expansão da produção orgânica no município de Praia Grande – 

SC. 

9) A visita foi realizada a uma comunidade quilombola dentro de um parque florestal com o 

intuito de verificar a praticas de manejo florestal realizadas pela comunidade. 

10) A viagem tinha o intuito de participar de um seminário para a discussão do novo código 

florestal brasileiro e participação dos alunos em palestras sobre manejo agroflorestal. 

11) Foram feitas reuniões discursivas e participativas com agricultores da cultura do fumo 

do município de São João do Sul com o intuito de mostrar novas alternativas de cultivo 

para a agricultura familiar do município, de forma a tornar as atividades mais sustentáveis 

e de forma que levem mais em consideração a preservação do meio ambiente. 

12) Estas viagens tiveram o intuito de mostrar aos agricultores da atividade 11 iniciativas 

agroecológicas do município de Dom Pedro de Alcântara que estão dando certo, dando 

ênfase para a forma de produção e o levantamentos de possibilidades para os agricultores 

visitantes.  

13) Após as atividades 11 e 12 surgiu a necessidade de se mostrar na prática uma das 

alternativas propostas nas visitas as propriedades agroecológicas, então foi feita uma 

oficina sobre extração de polpa  de açaí da palmeira Jussara, com o intuito de mostrar aos 

agricultores do município de São João do Sul o processo prático da extração de polpa do 

açaí da palmeira Jussara. 

Descrição da Atividade: 

Nestas atividades os alunos estavam envolvidos na organização, participação e orientação 

dos agricultores, em geral com a participação de pessoas com mais experiência prática e 

convívio com os agricultores   

Promotores da atividade: 

Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

 Epagri- Empresa de Pesquisa Agropecuária e Intenção Rural de Santa Catarina, 

escritório Praia Grande. 

 Acevam- Associação dos Colonos Ecologistas do Vale do Mampituba. 

 Centro Ecológico- Acessória e Formação em Agricultura  Ecológica. 
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 Prefeitura Municipal de São João do Sul.  

 

Resultados esperados: 

As atividades tinham o intuito de promover o crescimento intelectual e financeiro do meio 

rural do entorno da comunidade escolar, bem como o desenvolvimento acadêmico dos 

participantes do próprio grupo PET. 

Resultados alcançados: 

Algumas atividades ainda estão em andamento e os resultados vem a longo prazo, desta 

forma ainda podemos relatar todos os futuros resultados, porém, todas as atividades 

relacionadas com os agricultores da região em geral mostraram resultados na questão de 

melhoramento da das propriedades, principalmente na questão de preservação ambiental, 

em alguns casos já se pode ver o resultado da evolução econômica a partir do trabalho 

realizado pelo grupo PET. As atividades relacionadas com os alunos resultaram em uma 

melhor percepção dos alunos perante os temas relacionados a preservação ambiental e 

formas de produção sustentável, uma vez que os temas levantados ou visitados pelo grupo 

sempre estão relacionados com a agroecologia. 

Comentário Geral: 

As maiores dificuldades estão relacionadas com a distancia da instituição em relação as 

demais comunidades, sendo assim, sempre ouve dificuldade de fazer os trabalhos 

relacionados diretamente com os agricultores já que eram difíceis as formas de locomoção 

dos alunos do grupo PET. 

 

4. CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

Sugere-se que esta etapa do relatório seja discutida conjuntamente pelo grupo (tutores e 

alunos), de modo que as informações traduzam a compreensão de todos. 

4.1. A carga horária mínima de oito horas semanais para orientação dos alunos e do grupo foi 

cumprida pelo(a) Tutor(a)? 

(  ) Integralmente 

(X) Parcialmente 

(  ) Não foi cumprida 

Justifique: A distancia dos campi torna muito difícil a presença do tutor em ambos as parcelas do 

grupo PET, assim tornando difícil a participação periódica do tutor perante as atividades realizadas. 

Outro aspecto é o fato do tutor apresenta elavada participação em diversos eventos no exterior, 

assim como eventos nacionais. 
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4.2. A carga horária de vinte horas semanais para cumprimento das atividades do PET foi cumprida 

pelos alunos bolsistas e não bolsistas? 

(  ) Integralmente 

(X) Parcialmente 

(  ) Não foi cumprida 

Justifique: a carga horaria elevada do curso, é o principal motivo pelo não cumprimento da 

carga horária cheia, de modo que as caracateristicas de cada projeto individual, de modo 

que parte da carga horaria é cumprida individualmente, e as demais são utilizadas em 

grupo. 

 

4.3. As atividades planejadas foram realizadas? 

(  ) Integralmente 

(X) Parcialmente 

(  ) Não foram realizadas 

Justifique: Além disso, atividades com a do arroz orgânico necessitam de tempos maiores 

para a obtenção de dados e conclusão das metas. 

4.4. Informe sobre a participação da IES em relação ao apoio institucional para o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas do grupo: 

(  ) Integral  

(X) Parcial  

(  ) Não houve apoio 

Justifique: A falta de estrutura da IES, pode ser apontada como o principal fator para que 

as atividades planejadas não tenham sido realizadas totalmente 

 

4.5. Informe sobre a interação do grupo com o projeto pedagógico do curso de graduação 

ao qual está vinculado: 

(X) Efetiva 

(  ) Parcial  

(  ) Não houve interação 
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Justifique: As atividades desenvolvidas estão atreladas ao plano pedagógico já que as 

atividades desenvolvidas estão diretamente relacionadas com atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

4.6. Informe sobre a atuação da SESu, considerando os aspectos de acompanhamento e 

gestão do PET: 

( X) Excelente  (  ) Regular 

(  ) Bom   (  ) Ruim 

Justifique 

 

4.7. Informe sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento do PET quanto ao 

acompanhamento e orientação do grupo: 

(  ) Excelente  (X) Regular 

(  ) Bom    (  ) Ruim 

Justifique: o comitê encontra-se todavia em fase de estruturação. Foi realizado uma 

reunião em novembro de 2011 para a definição de seus membros. Está previsto uma 

reunião para meados de maio.  

 

5. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

 

5.1. Dirigidas ao Grupo (Tutor e Alunos) 

 

5.1.1. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo, relacione, no mínimo, três 

atividades desenvolvidas pelo grupo PET, que caracterizem indicadores da 

indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão.  

No grupo Pet são realizadas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão de forma 

simultânea, onde englobam-se conteúdos trabalhado no curso de graduação. 

Exemplo disso, são as pesquisas desenvolvidas com o arroz, a previsão do tempo 

e os cursos de coleta de sementes.  

 

5.2. Dirigidas ao Tutor  
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5.2.1. Informe as atividades acadêmicas/ científicas mais relevantes que realizou/ 

participou no ano. (Congressos, publicações, pesquisas, etc) 

Publicações do Tutor: André L. R. Gonçalves.  

1. Ecosystem-based agriculture combining production and conservation – a viable way to 
feed the world in the long term? Autores: Johanna Björklund, Hailu Araya, Sue 

Edwards, André Gonçalves, Karin Höök, Jakob Lundberg, Chito Medina. Paper 
elaborado em conjunto com colegas da Suécia, Filipinas e Etiópia, submetido ao 
Journal of Sustainable Agriculture no dia 04 de setembro de 2011. Em fase de 
revisão. 

2. Beyond organic agriculture. Swedish Society for Nature Conservation – SSNC. 
Dom Pedro de Alcântara – RS, 2011. Documento elaborado no âmbito do projeto 
“Cultivando nosso clima: promovendo a produção e o consumo de produtos 
ecológicos para esfriar o planeta”, desenvolvido pela ONG Centro Ecológico. Apoio 
da Sociedade Sueca de Proteção da Natureza. 

3. Políticas públicas e Sistemas Agroflorestais: lições aprendidas a partir de 

cinco estudos de caso no Brasil (A. Miccolis, J. L. Vivan, A. L. Gonçalves, M. 

Meier e R. Porro). Políticas Públicas para o Desenvolvimento Agroflorestal no 

Brasil. Roberto Porro e Andrew Miccolis (organizadores). ICRAF, Belém (PA, Brasil) 

ISBN: 978-92-9059-308-9. 80p. 2011. 

4. Sistemas Agroflorestais no Litoral Norte do Rio Grande do Sul: produção de 

alimentos e conservação da Mata Atlântica (André L. Gonçalves). Políticas 

Públicas para o Desenvolvimento Agroflorestal no Brasil. Roberto Porro e Andrew 

Miccolis (organizadores). ICRAF, Belém (PA, Brasil) ISBN: 978-92-9059-308-9. 

80p. 2011. 

5. Alternativas de Produção e Convivência no Semiárido do Ceará e 

Pernambuco (André L. Gonçalves). Políticas Públicas para o Desenvolvimento 

Agroflorestal no Brasil. Roberto Porro e Andrew Miccolis (organizadores). ICRAF, 

Belém (PA, Brasil) ISBN: 978-92-9059-308-9. 80p. 2011. 

6. Desenvolvimento Agroflorestal no Noroeste do Mato Grosso: dez anos 

contribuindo para a conservação e uso das florestas (Marcos R. Tito, Paulo C. 

Nunes e Jorge L. Vivan). André Luiz Rodrigues Gonçalves (colaborador). 

Resultados do Componente Agroflorestal do Projeto BRA/00/G31. 1. Ed. Brasília, 

Brasil. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Secretaria 

de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT) e Centro Mundial 

Agroflorestal (ICRAF). Projeto Promoção e Uso Sustentável da Biodiversidade nas 

Florestas de Fronteira do Noroeste do Mato Grosso (BRA/00/G31). ISBN: 978-85-

88201-09-5. 134p. 2011.   
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5.2.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a sua ação efetiva como 

Tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem a metodologia que você utiliza 

na Educação Tutorial.  

Aspecto 1: Trabalhos práticos de extensão rural junto a agricultores familiares, com ênfase 

em agroecologia; 

Aspecto 2: Participação em eventos de natureza acadêmica; 

Aspecto 3: Viagens de estudo; 

Aspecto 4: Planejamento participativo das atividades; 

Aspecto 5: Grupos de discussão;  

 

5.2.2. Considerando as atividades desenvolvidas no grupo e a sua ação efetiva como 

Tutor, relacione, no mínimo, três ações que caracterizem suas contribuições ao 

avanço qualitativo do curso de graduação ao qual está vinculado. 

1) Pesquisas participativas de alternativas ao cultivo convencional do arroz; 

2) Trabalho de extensão rural junto a comunidade Santa Catarina, município de 

São João do Sul; 

3) Estudo sobre serviços ambientais associados à Sistemas Agroflorestais 

Complexos; 

 

5.2.4. Considerando as atividades desenvolvidas no âmbito do grupo e a sua ação efetiva 

como Tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que tenham sido originalmente 

construídos no PET e que foram incorporados à sua prática docente junto aos demais 

alunos da graduação.  

Não se aplica.  

 

5.3. Dirigida ao conjunto dos Alunos do PET 

5.3.1. Informe os trabalhos apresentados/ publicados por cada um dos alunos do grupo, 

indicando o evento, o local e a data. 

 

Bolsista Katiani Eli 

Resumos publicados em anais de congressos  

 1. ELI, K. ; KESKE, C. Monitoramento e incidência de grafolita e mosca das frutas 
em pessegueiro orgânico. In: ENFRUTE, 2011, Fraiburgo. ANAIS - Resumos. Caçador : 
Epagri, 2011. v. 2.  
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 2. FERNANDES, G. ; KESKE, C. ; ELI, K. ; TERRA, G Desenvolvimento Tecnológico 
da Citricultura Familiar em Santa Catarina e Degustação de Variedades de Tangerina 
Precoce. In: Jornada de Produção Científica da Educação Profissional e Tecnológica da 
Região Sul, 2011, Blumenau. 2011. v. IV.  

 3. ELI, K. ; KESKE, C. Avaliação Temporal Pós - Colheita da Podridão Parda em 
Frutos Obtidos de um Sistema de Produção Orgânico de Pessegueiro. In: Jornada de 
Produção Científica da Educação Profissional e Tecnológica da Região Sul, 2011, Blumenau., 
2011. v. IV.  

 
4. ELI, K. ; KESKE, C.Flutuação Populacional de Grafolita e Mosca-das-Frutas em 
Pessegueiro "Diamante" Sob Sistema Orgânico. In: Jornada de Produção Científica da 
Educação Profissional e Tecnológica da Região Sul, 2011, Blumenau, 2011. v. IV.  
 

Trabalhos apresentados: 
 

1. ELI, K. ; KESKE, C. ; NEGRI, G. . Manejo de Doenças e Pragas na 
Cultura do Pessegueiro. In: Dia de Pesquisa, Ensino, Produção e Extensão  IFC- 
Rio do Sul, 2011.   
 
2. FERNANDES, G. ; ELI, K. ; KESKE, C. ; TERRA, G. Qualidade de Citros 
de Messa: Novas Alternativas ao Produtor.  In: Dia de Pesquisa, Ensino, 
Produção e Extensão - IFC- Rio do Sul, 2011.  

 

Não – Bolsista Roberto Haveroth: 

Resumos publicados em anais de congressos 

 1. HAVEROTH, R. ; MARCUZZO, L. . Influência do sentido de plantio na severidade 
do míldio da cebola (Peronospora destructor) na região do Alto vale do Itaja/SC. In: 
XXXV Congresso Paulista de Fitopatologia, 2012, Jaguariúna/SP. Summa Phytopathologica. 
Botucatu/SP : APF, 2012. v. 38. 

 2. HAVEROTH, R. ; MARCUZZO, L. ; DUFFECK, M. R. ; NUNES, R. C. T. . Progresso 
temporal do míldio da cebola (Peronospora destructor) na região do Alto Vale do 
Itajaí/SC. In: XXXV Congresso Paulista de Fitopatologia, 2012, Jaguariúna/SP. Summa 
Phytopathologica, 2012. v. 38. 

 3. HAVEROTH, R. ; NEGRI, G. ; MARCUZZO, L. . Produção de inóculo de 
Trichothecium roseum para uso no controle biológico de doença das plantas frutíferas. 
In: IV Jornada de produção cientifica da educação profissional e tecnológica da região sul, 
2011, Blumenau/SC. Anais da IV Jornada de produção cientifica da educação profissional e 
tecnológica da região sul. Blumenau/SC : IFC, 2011. 
 

5.3.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a ação efetiva do Tutor, 

relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem avanços qualitativos na formação 

acadêmica e na formação cidadã dos petianos. 

 

6. PARECER FINAL DO COMITÊ LOCAL: 
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Local e Data: 

Rio do Sul, 09 de abril de 2012. 

 

Assinatura do Pró-Reitor (a) PET 

 

Assinatura de um representante do Comitê Local 

 

Assinatura do Tutor 

 

Assinatura do representante dos Alunos, escolhido pelo Grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


