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ANEXO I  
 
Formulário do relatório de atividades  

Relatório Anual de Atividades  
(1º de janeiro a 31 de dezembro) 
 
ANO: 2012 

 

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 

http://petagroecologiaifc.wordpress.com/
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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 

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 
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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 

Katiani Eli 2010 12/11 7° 

Semestre 

8,5 

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 

3.1.1 Ensino 

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. 
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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 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: 
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Joabe Weber Pitz, Técnico  PET Rio do Sul 

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 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: 
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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: Ensino 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Curso de introdução a tecnologia GPS 

Tema: Geoprocessamento 

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: estudantes do curso técnico em agroecologia do IFC – Câmpus Rio 

do Sul 

Descrição da Atividade: 

- Demonstração do equipamento GPS; 

- Prática com o equipamento; 

- Utilização de softwares;  

Promotores da atividade: 

Joabe Weber Pitz, Técnico  PET Rio do Sul 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Tabuleiro Ambiental – Consultoria, acessória e serviços.  

Justificativa para realização da atividade: 

O presente curso tem por objetivo demonstrar a tecnologia GPS, desmistificando a 

dificuldade que muitas pessoas vêm nesta nova tecnologia. O presente curso é 

ministrado diretamente a campo, onde cada participante tem contato direto com o 

equipamento realizando coleta de dados geográficos, e posteriormente os mesmos, 

com o auxilio de software fazem a interpretação e a utilização dos dados coletados. 

Resultados esperados com a atividade: 
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Disseminação de conhecimento e difusão de tecnologia. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Os participantes alcançaram os objetivos do curso.  

Comentário geral: o curso recebeu certificação do IFC – Rio do Sul.  

 

Quadro I – no caso de atividades de Ensino 

Natureza da Atividade Realizada: Ensino 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: O Dia da Matemática na escola. 

Tema: Matemática na escola 

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 de escolas públicas da região ao entorno da unidade de Sombrio do 

Instituto Federal Catarinense Campus Sombrio 

Descrição da Atividade: 

As turmas selecionadas foram as do ensino fundamental. Formando pequenos 

grupos de alunos a atividade desenvolvida foi a do Tabuleiro do Hexágono segue 

as regras: 

Jogo desenvolvido pelo 3º SHIAM (Seminário de Histórias e Investigações nas 

Aulas de Matemática), adaptado pela professora Marleide Coan Cardoso 

1- Objetivo Geral 

 Identifica as representações das frações. 

2- Objetivos Específicos 

• Operar com frações, utilizando os registros geométricos e numéricos; 

3- Conteúdo Trabalhado 

 No presente caso, utilizaremos o material aqui citado para trabalhar frações 

e suas representações. Recomenda-se que a turma seja dividida em grupos de 

quatro alunos, jogando alternadamente dentro do jogo; 
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4- Publico alvo 

 6º e 7º ano do ensino fundamental. 

5- Material utilizado 

 Mosaicos na fora de hexágonos confeccionados em EVA.  

6- Regras do jogo 

 O jogo consiste em um dos jogadores do grupo lançar o dado e pintar uma 

peça equivalente ao número de pontos sorteados em um dos hexágonos do 

tabuleiro mosaico e assim os demais jogadores sucessivamente; 

 As peças são pintadas de acordo com o número de pontos obtido no dado. 

Para tanto, utiliza-se a tabela abaixo: 

 

Pontos no dado 1 2 3 4 5 6 

Peça 
      

 

 No desenvolvimento do jogo o participante pode pintar a peça em qualquer 

hexágono do tabuleiro; 

 Cada peça representa uma fração do hexágono no tabuleiro: 

 

 Se um jogador tirar no dado um valor cuja peça correspondente não caiba 

em nenhum dos hexágonos do tabuleiro ele perde a vez; 

 Vence o jogador que completar primeiro o tabuleiro; 

discussão da problematizarão: Cada integrante do grupo deve escrever, na forma 

fracionária, a sentença matemática aditiva das peças pintadas que corresponde 

aos hexágonos do tabuleiro mosaico.  
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Promotores da atividade: 

Natana Souza – PET Sombrio 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Acadêmicos do curso de matemática do IFC - Sombrio 

Justificativa para realização da atividade: 

As dificuldades de aprendizagem dos alunos na disciplina de matemática tem se 

tornado cada vez mais comum no meio educacional nos mais diversos níveis de 

ensino. Na aprendizagem da matemática esta situação tem-se acentuado nas 

últimas décadas. Essas dificuldades de aprendizagem devem ser supridas em 

todas as fases curriculares, independentemente do nível de ensino, com destaque 

para a escolaridade fundamental e média, para que tenhamos um ensino de 

matemática mais eficiente e significativo para o aluno. A busca de superação dessa 

dificuldade de aprendizagem em determinados conceitos na matemática, de modo 

geral, poderá ser supridas com o oferecimento de oficinas. 

Resultados esperados com a atividade: 

As atividades desenvolvidas podem contribuir para despertar nos alunos um maior 

entendimento na matemática e orientar os alunos do curso de Licenciatura em 

Matemática sobre as diferentes abordagens didáticas. 

Resultados alcançados com a atividade: 

As atividades do DIA DA MATEMÁTICA NA ESCOLA permitiram ao acadêmico do 

curso de Licenciatura em Matemática vivenciar na prática o desenvolvimento de 

atividades que podem facilitar a aprendizagem dos alunos. 

Comentário geral: 

O grupo buscou interagir com os alunos e mostrar a matemática de uma maneira 

mais descontraída. 

 

Quadro II - no caso de atividades de Pesquisa 

Natureza da Atividade Realizada: Pesquisa 

Tema: Avaliação Da Adaptabilidade Da Goiabeira-Serrana Na Região Do Alto Vale 

Do Itajaí 
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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: Comunidade envolvida no complexo agrícola da região.  

Descrição da Atividade: 

1. Implantação do pomar em forma de Sistema Agroflorestal; 

2. Manejo do Pomar; 

3. Avaliação do desempenho dos diferentes genótipos de goiabeira serrana; 

Promotores da atividade: 

Joabe Weber Pitz  

Katiani Eli  

André Luiz Rodrigues Gonçalves 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Rubens Onofre Nodari e Joel Donazzolo – Universidade Federal de Santa Catarina 

– UFSC 

Justificativa para realização da atividade: 

Na região do Alto Vale do Itajaí assim como nas demais regiões de Santa Catarina, 

está sendo buscado alternativas agrícolas que substituem a cultura do tabaco, que 

hoje é a principal fonte de renda agrícola na região (IBGE, 2010). Juntamente a 

substituição do cultivo do tabaco, vem buscando-se a fomentação da agricultura 

orgânica, visando assim à permanência dos pequenos agricultores no campo, 

desenvolvimento rural sustentável e a segurança alimentar.  

A fruticultura vem sendo indicada como uma opção viável para a agricultura familiar 

da região. Entretanto é necessário pesquisas que avaliam o desempenho das 

diferentes cultivares levando em conta a sua adaptação, desenvolvimento, 

produção e aceitação dos consumidores. Dentre as espécies frutíferas com 

viabilidade de implantação na região do Alto Vale do Itajaí, destaca-se os citros, 

frutas de caroço, videira, e frutas nativas como pitanga, amora, araçá e goiaba 

serrana.  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESU 
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE DE IFES – DIFES 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RELAÇÕES ESTUDANTIS 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 

A goiabeira serrana (Acca sellowiana Berg.) pertence à família das mirtáceas e é 

uma espécie frutífera nativa do planalto meridional brasileiro. Apresenta um 

pequeno porte, podendo atingir até quatro metros de altura. Sua produção inicia em 

geral a partir do quarto ano (DEGENHARDT et al., 2001).  

A espécie vem ganhando atenção nas regiões serranas de Santa Catarina e do Rio 

Grande do Sul, por ser uma espécie nativa, com um papel ecológico e ambiental, 

bem como por apresentar um alto potencial frutífero, mostrando-se como uma 

alternativa de renda para a agricultura familiar dessas regiões. Entretanto, para a 

viabilidade do cultivo comercial da goiabeira serrana é de extrema importância que 

sejam selecionadas espécies com características superiores as das plantas em 

estado natural, possibilitando assim uma maior qualidade e uniformidade de frutos, 

maior resistência a pragas e doenças, acarretando em uma maior produtividade e 

estabilidade na cadeia produtiva (DEGENHARDT et al., 2005).  

b) Objetivos 

Geral: Avaliar a adaptabilidade de quinze cruzamentos distintos de goiabeira-

serranas obtidos através do melhoramento genético participativo 

Específicos: 

2.1 Identificar as cultivares com maior adaptabilidade para a região do Alto Vale do 

Itajaí 

2.2. Fomentar o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar na região do 

Alto Vale do Itajaí. 

c) Metodologia: 

O pomar experimental de goiabeira-serrana foi implantado em forma de sistema 

agroflorestal (SAF).  A área experimental é composta por 110 mudas de goiabeira-

serrana e 100 mudas de outras espécies nativas. O delineamento experimental 

adotado foi em blocos ao acaso, onde estes foram organizados em linhas.  Cada 

bloco contem duas plantas dos cruzamentos com 10 progênies e uma planta dos 

cruzamentos com cinco progênies (unidades experimentais - parcelas), totalizando 

19 plantas do experimento, mais duas de bordadura em cada linha. O 

espaçamento utilizado foi de 5 x 3,5 metros. De modo aleatório distribuiu-se 100 

plantas de espécies nativas na área. Por se tratar de um SAF orgânico, não 
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utilizou-se nenhum tipo de adubação química. A adubação utilizada no plantio foi 

cama de aviário e a implantação de festuca (Festuca arundinacea) para adubação 

de cobertura. Após a instalação do pomar será mensurado o desenvolvimento das 

plantas, avaliando a adaptabilidade destas a região. 

Resultados esperados com a atividade:  

Identificar os genótipos melhorados cujo apresentam maior potencial agronômico 

para a região.  

Resultados alcançados com a atividade: 

A atividade ainda encontra-se em andamento.  Porém o presente experimento já 

nos mostra alguns resultados referentes ao desenvolvimento inicial das goiabeiras 

(Figura 1). Onde observa-se que as cultivares obtidas a partir dos cruzamentos 

Helena x Nonante, Alcantara x Helena, Nonante x Alcantara e Nonante x Nonante 

são as que apresentaram um melhor desenvolvimento inicial para a região.  

 

FIGURA 1. Desenvolvimento inicial dos diferentes genótipos de goiabeira-serrana.  

Comentário geral: o Projeto em andamento foi apresentado na forma de resumo na 

FETEC. 

ELI, K.; PITZ, J. W.; HAVEROTH, R.;GONCALVES, A. L. R. . Avaliação da 

adaptabilidade da goiabeira-serrana na região do Alto Vale do Itajaí. In: XIII 

FETEC, 2012, Rio do Sul. Resumos FETEC, 2012. v. XIII. 
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Quadro II - no caso de atividades de Pesquisa 

Natureza da Atividade Realizada: Pesquisa 

Tema: Acompanhamento do Perfil dos Egressos  

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: Egressos do IFC – Câmpus Rio do Sul  

Descrição da Atividade: 

- Preparação de questionário; 

- Contato com egressos;  

- Tabulação dos Dados; 

- Elaboração de artigo; 

Promotores da atividade: 

Joabe Weber Pitz  

Katiani Eli  

André Luiz Rodrigues Gonçalves 

Aline Schuller 

Justificativa para realização da atividade: 

Nos últimos anos a agricultura brasileira vem apresentando um grande avanço 

tanto no âmbito da ampliação da produção como no aumento da produtividade. Tal 

fato está atrelado ao processo de modernização da agricultura que vem ocorrendo 

desde a revolução verde. Onde a produção agrícola passou a ser intensificada pelo 

uso de químicos, mecanização intensiva e o uso de cultivares melhoradas. O 

emprego de tais técnicas teve como consequência positiva o aumento da produção 

de alimento, que proporcionou um aumento da qualidade de vida, entretanto 

ocasionou profundos danos ambientais e sociais (PRADO et al, 2010; 

MAROUELLI, 2003).  

A Revolução Verde tinha como objetivo elevar os índices de produção agrícola 

mundial através do uso de pacotes tecnológicos, substituindo assim os métodos de 
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produção tradicionais. O aumento da produção foi alcançado, obtendo-se um 

crescimento anual de 2,7 % na taxa de produção, dando a ilusão de que o 

problema da fome no mundo acabaria. Entretanto logo os impactos sociais e 

ambientais, bem como a inviabilidade energética da produção por este método 

foram observados, necessitando assim de um novo modelo de agricultura, baseado 

na sustentabilidade, capaz de produzir alimento sem agredir o meio ambiente e ao 

mesmo tempo garantir a segurança alimentar (MAROUELLI, 2003).  

A intensificação da agricultura baseada na monocultura e na utilização dos pacotes 

tecnológicos, fez com que a agricultura segui-se um caminho inviável para a 

agricultura familiar, pois passou a ser necessário um grande investimento em 

tecnologias para a produção bem como capacidade de resiliência do produtor 

frente as oscilações do mercado agrícola (DEITENBACH, 2008).   

De acordo com Novaes (1993), citado por Marouelli (2003), o governo teve enorme 

participação no processo de expansão da agricultura “moderna”, pois o Plano 

Nacional de Desenvolvimento tinha como objetivo desenvolver a agricultura com 

base empresarial, tendo competitividade no mercado agrícola internacional. Os 

créditos agrícolas passaram a ser oferecidos associados às compras de insumos 

agrícolas, fortalecendo assim a dependência dos produtores rurais das empresas 

de insumos. Estas políticas acabaram por excluir os pequenos produtores, 

produtores familiares do mercado agrícola, tanto por não serem beneficiados por 

auxílios do governo, bem como pelo governo e grades economistas acreditarem 

que os grandes fazendeiros estavam mais aptos a intensificar a produção do que 

os produtores familiares.  

Neste cenário, o alto custo para a produção, a competitividade gerada no mercado 

e a falta de auxílios para a manutenção da vida no campo, fizeram com que muitos 

dos pequenos agricultores migrassem para os centros urbanos em busca da 

subsistência e de uma nova alternativa de renda, ocasionando o êxodo rural e o 

aumento da população urbana, gerando reciprocamente a competição nos grandes 

centros urbanos por trabalho e moradia, intensificação dos problemas urbanos 

como empobrecimento, violência e desemprego (BALSAN, 2006). Tal fato também 

acarretou na mudança do perfil fundiário, onde passou a se ter maior concentração 
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de terras por produtor. 

Em relação às conseqüências ambientais geradas pela agricultura “moderna”, 

destaca-se a degradação dos recursos naturais de forma geral, pois ao ser 

intensificado a produção agrícola, não se atentou ao fato de que a produção 

depende diretamente dos recursos naturais disponíveis, assim, não se buscou a 

manutenção destes, desta forma, como conseqüências do má uso, temos a 

destruição das florestas, diminuição da biodiversidade, problemas relacionados aos 

solos, como erosão, perca da fertilidade, contaminação de solos por excesso de 

fertilizantes e agrotóxico, salinização de áreas, tornando as inviáveis para a 

produção agrícola. Contaminação das águas bem como a contaminação do 

homem, tanto do homem do campo pelo contato com os agroquímicos, bem como 

da população de forma geral, por consumirem aumentos com grande quantidade 

de resíduos químicos (PRADO et al, 2010; MAROUELLI, 2003).  

Outro grande problema ambiental que está atrelado ao mau uso dos recursos 

naturais, é a Crise Climática, geradas pelo aumento das concentrações dos gases 

causadores do efeito estufa na atmosfera, pelas atividades antrópicas, como o 

desmatamento, queimadas, intensificação do uso de combustíveis fósseis, 

mudanças do uso do solo e demais atividades antrópicas que acarretam na 

liberação de gases como o CO2 para a atmosfera. Em respostas a estas 

mudanças, vem sendo observado nos últimos anos alterações no clima, ciclo 

hidrológico e na redução da diversidade biológica (Ghini et al, 2011).  

b) Objetivo 

Avaliar o papel do Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul na formação 

de técnicos em agroecologia para a contribuição da transição da agricultura 

moderna para uma agricultura mais sustentável na região do Alto Vale do Itajaí. 

d) Metodologia: 

A metodologia empregada será de caráter quantitativo e exploratório. Caracteriza-

se como uma pesquisa exploratória, por buscar o “aprofundamento de conceitos 

preliminares sobre determinada temática não contemplada de modo satisfatório 

anteriormente. Assim, contribui para o esclarecimento de questões superficialmente 

abordadas sobre o assunto” (RAUPP; BEUREN, 2006. p. 80).  
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As entrevistas serão realizadas online com os egressos do curso técnico de 

agroecologia cujo já defenderam o estágio de conclusão de curso e com os 

egressos que ainda estão em tempo hábil para a defesa. As entrevistas serão 

realizadas por meio de mensagens particulares enviada diretamente a cada 

discente, onde será abordado as seguintes questões: se trabalha hoje com 

agroecologia, continua com estudos na área, qual sua atividade no momento, e por 

final está residindo no campo ou área urbana. 

Resultados esperados com a atividade:  

Identificar o perfil dos egressos.   

Resultados alcançados com a atividade: 

Obteve-se o perfil dos egressos do curso técnico de agroecologia.  

Para os demais cursos a pesquisa está em andamento.   

Comentário geral:  

PITZ, J. W. ; ELI, K. ; SCHULLER, A. ; GONCALVES, A. L. R. . Perfil dos egressos 

do curso técnico em agroecologia. In: XIII FETEC, 2012, Rio do Sul. Resumos 

FETEC, 2012. 

 

ELI, K. ; PITZ, J. W. ; SCHULLER, A. . Estudo do Perfil dos Egressos do Curso 

Técnico de Agroecologia do IFC - Câmpus Rio do Sul. 2012. (Apresentação de 

Trabalho/Outra). 

 

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: 

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 
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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. 

Publicação: SCHULLER, A. ; MARCUZZO, L. L. . Viabilidade de sobrevivência 
de escleródios de Sclerotium rolfsii no. In: XIII FETEC - Feira de Conhecimento 
Tecnológico e Científico, 2012.  

Quadro II - no caso de atividades de Pesquisa 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Avaliação do inicio de epidemia de míldio da 

cebola (Peronospora destructor) em duas cultivares no Alto Vale do Itajaí/SC 

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 

Descrição da atividade de pesquisa: 

 Preparo da área; 

 Semeadura e transplantio da cebola; 

 Avaliação da severidade da doença; 

 Tabulação e Análise de dados; 

 Confecção de relatórios;  

Responsável direto pela atividade de pesquisa:  

Katiani Eli 

Leandro Luiz Marcuzzo 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESU 
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE DE IFES – DIFES 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RELAÇÕES ESTUDANTIS 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

Roberto Haveroth 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

O cultivo da cebola (Allium cepa L.) é normalmente praticado por pequenos 

produtores, o que faz com que a atividade tenha uma grande importância 

socioeconômica, tanto pela sua intensiva utilização de mão de obra, como pela boa 

rentabilidade, responsável pela sustentabilidade de pequenas propriedades 

agrícolas. 

O Estado de Santa Catarina compreende a maior área de cultivo da cebola (Allium 

cepa L.) no Brasil e na safra 2009/2010 a produção atingiu 454.348 mil toneladas 

representando 32% do total produzido do país, numa área plantada de 21.271 ha 

(CEPA, 2011) sendo que 70% desta estão concentradas na região do Alto Vale do 

Itajaí (BOEING, 2009).  

Na cultura da cebola são diversos os fatores que contribuem para a baixa 

produtividade da cultura, e dentre estas estão às doenças de diversas etiologias, 

que causam prejuízos significativos à cultura.  Na região do Vale do Itajaí uma 

característica agravante é a de que o cultivo da cebola coincide com a ocorrência 

de temperaturas amenas e alta umidade, que associado ao monocultivo reflete na 

alta incidência do míldio causado por Peronospora destructor (BOFF, 1996).  

No entanto, como se conhece que muitos dos tratamentos fitossanitários utilizados 

na cultura são realizados de forma inadequada, sem saber se há necessidade ou 

não de aplicar agrotóxicos e o excesso dessa carga residual acaba contaminando o 

lençol freático, solo e águas superficiais, contaminado como um todo o ambiente 

(DELLAMATRICE, 2000).  Com isso, as preocupações com a conservação do meio 

ambiente têm aumentado nos últimos anos, devido à consciência que tem sido 

construída na sociedade de que a qualidade ambiental é a base para a 

preservação da vida das futuras gerações (ROQUE, 2000).  

Neste aspecto, a agricultura mundial enfrenta um difícil desafio: aumentar a 

produção das culturas com sustentabilidade, pois Luz em 1996, citava os gastos 

com mais de 25 bilhões de dólares com agrotóxicos para tratamento de doenças 

em todo o mundo. Mediante a isso, este é um dos fatores que a sociedade nacional 
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e internacional pressiona para que a pesquisa investigue com seriedade e 

persistência, alternativas para o aumento de produtividade e controle de 

enfermidade de doenças de plantas, com menor custo de produção, além de ser ao 

mesmo tempo eficiente e menos agressivo a saúde humana e também ao equilíbrio 

dos ecossistemas (MARIANO e ROMEIRO, 2000).  

Uma das maneiras de reduzir o uso de agrotóxicos é de conhecer quais as 

condições que favorecem a ocorrência da doença, sendo que o ambiente é o 

principal fator que rege o aumento ou decréscimo (BERGAMIN FILHO, 1995).    

Dentro do manejo integrado de doenças vários métodos devem ser usados, mas 

que na maioria das vezes o produtor apenas utiliza o controle químico, não fazendo 

uso assim dos métodos de controle cultural e genético. Como na cultura 

desconhece-se o comportamento do progresso sintomatológico temporal em 

função de cultivares utilizadas, este trabalho vem com o intuito suprir esta lacuna 

dentro do manejo integrado de doenças da cultura, além de fornecer uma 

alternativa de fácil e barata de reduzir os agrotóxicos e aumentar a renda dentro da 

pequena propriedade familiar na região do Alto Vale do Itajaí. 

 

b) Objetivos 

Geral: Avaliar o início da epidemia de míldio da cebola (Peronospora destructor) 

em duas cultivares no Alto Vale do Itajaí/SC. 

Específicos: 

2.1. Avaliar a intensidade da doença nas diferentes cultivares; 

2.2 Elaborar um modelo de progresso da doença em função da cultivar; 

2.3 Comparar em qual a cultivar que propicia o inicio da doença. 

d) Estratégia metodológica 

O experimento foi realizado no setor de Horticultura do Instituto Federal 

Catarinense – Campus de Rio do Sul, no município de Rio do Sul – SC, (Latitude: 

27º11’07’’ S e Longitude: 49º39’39’’ W, altitude 650 metros).  

Mudas de cebola cv. Bola Precoce e Crioula produzidas em bandeja contendo 

substrato Plantmax® serão transplantadas a campo em experimento com dois 

tratamentos, sendo um com a cultivar bola precoce e outro com a cultivar crioula. 
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Cada tratamento terá cinco repetições com área de 1,65m X 2m e 10 plantas 

avaliadas em cada repetição previamente escolhidas e demarcadas 

aleatoriamente. A calagem, adubação e tratos culturais seguirão as normas da 

cultura (Oliveira e Boiteux, 2004). Semanalmente através da análise visual da 

porcentagem de área foliar afetada pela doença (Wordell Filho e Stadnik, 2006) 

será avaliada a severidade do míldio da cebola das plantas demarcadas.  

A análise do progresso sintomatológico do míldio da cebola nas diferentes 

cultivares ao longo do ciclo, será submetido à regressão não linear para comparar 

o comportamento da doença em função do tempo através do modelo logístico 

expresso por y=ymax/(1+exp(-ln(yo/(ymax-yo)-r*x)), em que y é a intensidade final 

de doença; ymax, intensidade máxima da doença; ln(yo/(ymax-yo) refere-se a 

função de proporção da doença na primeira observação; r corresponde à taxa; e x, 

o tempo em semanas após o transplante. 

Será avaliada a produtividade (ton.ha-1) após a colheita e cura dos bulbos das 

plantas avaliadas para comparação entre as cultivares. Os dados obtidos serão 

submetidos à análise de variância e comparados estatisticamente pelo teste F com 

nível de significância de 5%. Os resultados indicarão o menor progresso 

sintomatológico do míldio da cebola em relação a cultivar. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Os resultados obtidos apontara a diferença do inicio da epidemia e da severidade 

do míldio entre as cultivares bola precoce e crioula; 

Através desta avaliação, conhecer-se-á a condição para o desenvolvimento da 

doença e o conhecimento gerado servirá de base dentro do manejo integrado desta 

doença;  

Os resultados serão apresentados na forma de resumo e/ou artigo.  

 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Análise dos dados em andamento.  

Comentário Geral: 

 

Quadro II - no caso de atividades de Pesquisa 

Título da pesquisa/Tema de estudo: influencia de variedades de banana e fatores 
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climáticos na ocorrência de brocas da bananeira. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

. 

Jan 

x 

Fev 

x 

Mar 

x 

Abr 

x 

Mai 

X 

Jun 

x 

Jul 

X 

Ago 

x 

Set 

x 

Out 

x 

Nov 

x 

Dez 

X 

Este trabalho teve por objetivo estudar a dinâmica populacional de Cosmopolites 

sordidus e Metamasius hemipterus através de iscas do tipo telha e avaliar a 

atratividade destes em relação às duas variedades de bananas utilizadas (Nanicão 

e Prata). 

A área experimental está localizada na comunidade de pontão município de Santa 

Rosa do Sul, SC. Os dados foram coletados em uma área de 1834 m² em cultivo 

de banana Prata e 2907 m² em cultivo de banana Nanicão, com aproximadamente 

50 anos de idade no período de 24 de maio a 30 de agosto de 2012. O sistema de 

cultivo dos plantios é do tipo convencional. Porém, durante o período do 

experimento as áreas não sofreram nenhum tratamento fitossanitário.  O 

experimento foi instalado em duas parcelas de variedades distintas, mantendo se a 

bordadura de 5 metros no contorno da área utilizando o delineamento experimental 

totalmente casualizado. Foram distribuídas 10 iscas atrativas de pseudocaule (tipo 

telha) na parcela A (variedade Nanicão) e 10 iscas na parcela B (variedade Prata) 

confeccionadas respectivamente com o pseudocaule das mesmas. As iscas 

possuíam 50 cm de comprimento, cortadas longitudinalmente e colocadas em 

contato com o solo, distando no mínimo 20 cm das touceiras. As contagens de 

insetos foram realizadas a cada 14 dias, e as iscas substituídas. Foram registrados 

separadamente os indivíduos da espécie Cosmopolites sordidus e Metamasius 

hemipterus. Este trabalho possibilitou a constatação da preferência pela variedade 

Nanicão em detrimento da variedade Prata, tanto pelo Cosmopolites sordidus 

quanto pelo Metamasius hemipterus. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Willian de Moraes Atanasio 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 
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Contou com a parceria do professor Carlos Antônio Krause.  

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Estudar a dinâmica populacional de Cosmopolites sordidus e Metamasius 

hemipterus através de iscas do tipo telha e avaliar a atratividade destes em relação 

às duas variedades de bananas utilizadas (Nanicão e Prata). 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Descobrir o comportamento da broca da bananeira, bem como possibilitar formas 

de controle alternativos.  

Resultados alcançados com a pesquisa: 

proporcionou a confecção do artigo “Influencia de variedades de banana e fatores 

climáticos na ocorrência de brocas da bananeira” 

 

Quadro II - no caso de atividades de Pesquisa 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Análise e quantificação de Sistemas 
Agroflorestais SAFs. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

. 

Jan 

x 

Fev 

x 

Mar 

x 

Abr 

x 

Mai 

X 

Jun 

x 

Jul 

X 

Ago 

x 

Set 

x 

Out 

x 

Nov 

x 

Dez 

X 

A pesquisa constitui-se de quantificação de diversidade de espécies nos sistemas 

agroflorestais do bioma mata atlântica, localizados especialmente, no extremo sul 

catarinense e litoral norte gaúcho. Bem como mensuração da capacidade de 

fixação de carbono de tal sistema. Onde a cultura central na maioria das vezes 

trata-se de banana, associada à café, palmeira juçara, espécies madeiráveis, 

frutíferas e eu de forma geral são nativas da região.  

Consiste na instalação de parcelas nos estratos das plantações, de forma que 

separam-se em estratos conforme idade do SAF, manejo entre outros. Nas 

parcelas em questão são contadas as plantas e adicionadas placas de alumínio 

com numeração para posterior acompanhamento, faz-se também a medida do 

diâmetro a altura do peito (1,30), sendo inclusas as árvores com diâmetro maior de 
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15,00 cm. Faz-se inicialmente uma primeira visita as lavouras e ao passar dos anos 

estas são revisitadas, de forma que a pesquisa estende-se ao longo de anos. Com 

intuito de mensurar a fixação de carbono, para possível incremento de renda dos 

agricultores com serviços ambientais, tendo em vista que lavouras de monocultivo 

fixariam menor quantidade de toneladas de carbono/ ano, que plantações que são 

manejadas em sistema agroflorestal. As ações da pesquisa complementam as 

atividades do grupo PET, entendendo-se que trata-se de alternativas de rena aos 

agricultores, bem como atividades de preservação ambiental e redução dos 

impactos dos cultivos, encaixando-se com o tema de trabalho do grupo. 

As ações da pesquisa foram desenvolvidas pelo tutor em conjunto com 

pesquisador, sendo inclusas ações do grupo.  A participação dos alunos dá-se 

principalmente com trabalhos de campo, e posteriormente estarão envolvidos em 

possíveis publicações. 

A pesquisa foi e ainda vem sendo feita através de visitas aos bananais da região, 

conforme figuras abaixo. 
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Responsável direto pela atividade de pesquisa:  

Carlos Felippe Nicoleit 

Celso da Silva 

Joceline Ramos 

Leonardo Alexandre Pereira 

Ronaldo da Silva Dagostim 

Willian de Moraes Atanasio 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

A iniciativa de iniciar a pesquisa deveu-se em função da necessidade de um 

diferencial aos produtores que trabalham com SAFs, para valorização de tais, bem 

como uma alternativa de renda nos serviços ambientais, que torna-se tendência 

nos últimos anos nas mias diversas partes do mundo. 

As atividades do grupo são todas voltadas ao aprendizado dos alunos e também 

desenvolvimento de alternativas aos agricultores da região, tratando-se de 

pequenos agricultores, dessa forma a pesquisa realizada faz-se complementar as 

demais atividades do grupo. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Nesta pesquisa espera-se que realmente as lavouras em Sistemas Agroflorestais, 
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sejam mais eficientes na fixação de carbono que as lavouras de sistema 

convencional de cultivo. Para que tenham mais um diferencial em suas 

propriedades, dando apoio e incentivo aos agricultores promotores de medidas de 

menor impacto ambiental, bem como produção de alimentos diversificada e segura. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Em andamento 

 

Quadro II - no caso de atividades de Extensão 

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. 
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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: 

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 
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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. 

Publicação: 

CATONI, J. M. ; PITZ, J. W. ; ELI, K. ; GONCALVES, A. L. R. . Avaliação do 

sistema de intensificação da rizicultura (modelo SRI) na região do Alto Vale 

Do Itajaí. In: XIII FETEC, 2012, Rio do Sul. Resumos FETEC, 2012. v. XIII. 

 

Quadro III – no caso de atividades de Extensão 

Natureza da atividade realizada: Extensão e Pesquisa 

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

agrometeorológicos e análise meteorológica mensal. 

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 
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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. 

 

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.  
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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 

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: Qualificação do Circuito Sul de Circulação de 

Alimentos da Rede Ecovida de Agroecologia através do desenvolvimento de um 

software 

Tema: Software  

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  

Público Alvo:  

Rede ecovida  

Descrição da Atividade: 

Desenvolvimento de software 

Promotores da atividade: 
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Alykam Budzark – PET Rio do Sul 

André Luiz Rodrigues Gonçalves   

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Rede Ecovida  

Justificativa realização da atividade: 

A Rede Ecovida de Agroecologia foi criada em 1998 a partir da necessidade de 

congregar esforços e dar maior consistência política ao movimento agroecológico 

do Sul do Brasil. São agricultores(as), técnicos(as), consumidores(as) e 

comerciantes unidos em associações, cooperativas, ONGs e grupos informais que 

têm por objetivo organizar, fortalecer e consolidar a agricultura familiar ecológica da 

região. A Rede Ecovida é formada por núcleos regionais, também chamados de 

nós, que buscam, em regiões geográficas determinadas, promover a troca de 

informações, credibilidade e produtos.  

Historicamente, a comercialização tem sido um gargalo para a expansão da 

Agroecologia. Normalmente existe dificuldade em manter os mercados locais 

abastecidos com diversidade, quantidade e qualidade durante o ano todo. Assim, 

um grupo de instituições de agricultores familiares agroecológicos e algumas 

entidades de assessoria tomaram a iniciativa de se articular para resolver essa 

limitação. A partir do trabalho coletivo dessas organizações foi criado o Circuito Sul 

de Circulação de Alimentos da Rede Ecovida de Agroecologia. Em meados de 

2006, a Cooperativa Ecoserra de Lages (SC), a Associação Regional de 

Cooperação e Agroecologia (Ecoterra) de Erechim (RS), a Associação para o 

Desenvolvimento da Agroecologia (Aopa) de Curitiba (PR) e a Associação 

Cooperafloresta de Barra do Turvo (SP) se articularam para desenvolver a 

proposta de um sistema de comercialização baseado nos princípios da economia 

solidária e da Agroecologia.  

Essa iniciativa deu seqüência a encontros realizados anteriormente em Chapecó 

(SC), envolvendo dezenas de organizações vinculadas à Rede Ecovida de 

Agroecologia e a outras instituições promotoras da Agroecologia no Sul do Brasil, 

para debater e encaminhar uma proposta conjunta de comercialização. A partir 

dessa idéia original, o grupo realizou diversas rodadas de reuniões, assumindo o 
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desafio de conduzir a discussão teórica e, ao mesmo, tempo avançar na efetivação 

de estratégias comerciais para o escoamento de alimentos agroecológicos. Dessa 

forma nasceu o Circuito Sul de Circulação de Alimentos da Rede Ecovida que, 

atualmente, conta com a participação de entidades dos três estados do Sul e de 

São Paulo. 

O circuito funciona com base em sete estações-núcleos e dez subestações. Seu 

sistema de gestão é enxuto e se fundamenta em reuniões mensais que ocorrem 

em rodízio nas estações ou subestações. Essas reuniões vêm sendo promovidas 

regularmente desde 2006, por ocasião da instituição do circuito. Esses encontros 

têm por objetivo o aprimoramento das políticas que regem o circuito, bem como a 

realização de planejamento e monitoramento das atividades e a negociação dos 

preços praticados. Para tanto, são reservados momentos específicos para a 

reflexão e debate dos princípios funcionais do circuito, para a definição dos planos 

operacionais e para o acerto de contas das transações realizadas no período entre 

as organizações. Desde as primeiras vendas, alguns princípios gerais orientaram o 

sistema e conferiram a ele um caráter diferencial com relação aos mecanismos 

convencionais de acesso aos mercados. Em primeiro lugar, para integrar o circuito, 

é necessário que os alimentos ofertados para a comercialização sejam produzidos 

ecologicamente e que estejam certificados com selo da Rede Ecovida de 

Agroecologia. 

Também devem ser necessariamente oriundos da agricultura familiar, sendo 

produzidos em sistemas diversificados que assegurem alto nível de segurança 

alimentar para as famílias produtoras. A economia da agricultura familiar é assim 

concebida como o somatório da produção destinada ao autoabastecimento das 

famílias e aos mercados. Nesse sentido, o enfoque comercial que rege o sistema 

difere das lógicas convencionais, privilegiando a segurança alimentar de produtores 

e consumidores.  

Um segundo princípio norteador do sistema determina que as organizações que 

vendem devem se comprometer também a comprar produtos de outras 

organizações do circuito. Esse procedimento garante o intercâmbio de produtos 

entre os núcleos regionais, o que permite a ampliação da diversidade de 
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mercadorias ofertadas nos diferentes mercados locais: feiras, famílias agricultoras 

sócias da Rede Ecovida, mercados institucionais, entre outros. Assim concebido, o 

sistema favorece ainda a redução dos custos com frete, na medida em que os 

caminhões sempre viajam carregados entre as estações.  

O mecanismo de compra e venda entre estações permite também a menor 

circulação de dinheiro, já que em muitos casos ocorre simplesmente a troca de 

produtos. Os recursos monetários são empregados nessas situações apenas para 

cobrir eventuais diferenças de valor na transação. A política de comercialização 

solidária segue também o princípio da justiça e da transparência na valoração dos 

produtos, sendo necessário avaliar periodicamente os critérios para a formação dos 

preços. Para tanto, consideram- se todas as etapas do processo produtivo, 

observando essencialmente que o trabalho das famílias agricultoras seja 

justamente remunerado e que, ao mesmo tempo, os produtos sejam acessíveis aos 

consumidores.  

Para garantir a transparência e a participação efetiva nesse processo, as 

organizações que realizam a comercialização criaram planilhas em que 

apresentam todos os custos envolvidos nessa atividade. Dessa forma, a 

composição de preços praticados em cada núcleo é conhecida por todos, 

permitindo que haja debates sobre formas de racionalização dos custos. Além 

desse sistema entre as organizações, cada estação-núcleo deve estabelecer com 

os agricultores a ela articulada um processo de debate e de definição de política de 

preços. O sistema de gestão e organização das estações também prevê que haja 

uma instituição responsável por cobrir os custos operacionais. Uma pessoa de 

contato em cada estação se encarrega de levantar os pedidos e as ofertas de 

produtos e a passar essa informação ao sistema em datas pré-definidas de forma a 

planejar as rotas dos caminhões. É também atribuição dessa pessoa avaliar a 

qualidade dos produtos recebidos e ofertados ao circuito. Até o momento o circuito 

é constituído por três grandes rotas articuladas por dez núcleos da Rede Ecovida: 

a) Erechim–Curitiba: tem uma extensão de 1.130 km e envolve 200 famílias 

agricultoras;  

b) Lages–Curitiba–São Paulo: tem uma extensão de 2.100 km e envolve 280 
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famílias; 

c) Barra do Turvo–Curitiba: tem uma extensão de 300 km e envolve 80 famílias. 

As demais sub-rotas envolvem aproximadamente 150 famílias. Uma quarta rota 

está em fase de constituição e ligará o Planalto Serrano (Lages), o Alto Vale do 

Itajaí (Presidente Getúlio) e o Litoral de Santa Catarina (Florianópolis), com uma 

extensão de 450 km e cerca de 100 famílias participantes. Além dessa quarta rota 

em vias de abertura, outros núcleos da Rede Ecovida manifestaram interesse em 

se integrar ao circuito. Desde os primeiros intercâmbios de produtos, em 2006, 

foram comercializados aproximadamente 831 mil kg de 74 tipos de alimentos, 

movimentando o montante de R$ 1,5 milhões.  

b) Objetivo 

Geral: Desenvolver em conjunto com os técnicos das ONGs que articulam o 

Circuito Sul de Circulação de Alimentos da Rede Ecovida de Agroecologia um 

software para auxiliar no gerenciamento dos fluxos de comercialização. 

Específicos:  

6.1. Ampliar os volumes de comercialização através da melhoria na capacidade de 

gerenciamento; 

6.2. Aperfeiçoar os fluxos de alimentos e as rotas dos caminhões através de 

informações qualificadas e precisas; 

6.3. Redução nos custos de operação do circuito.  

Resultados esperados: 

Melhorar o fluxo de comercialização dos alimentos orgânicos 

Resultados alcançados: 

Em andamento.  

 

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)? 
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(  ) 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 elevada 

participação em diversos eventos no exterior, assim como eventos nacionais. 

 

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 características de cada 

projeto individual, de modo que parte da carga horaria é cumprida individualmente, 

e as demais são utilizadas em grupo. Se faz a ressalva que determinados bolsistas 

cumprem o período de 20 horas.  

 

4.3. As atividades planejadas foram realizadas? 

(x) Integralmente 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não foram realizadas 

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

desenvolvimento das atividades acadêmicas do grupo: 

(X) Integral  

(  ) Parcial  

(  ) Não houve apoio 
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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 

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.  

 

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. 
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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  

 

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

88201-09-5. 134p. 2011.   

 

 

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; fornecendo a previsão meteorológica.  

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. 
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ALINE SCHULLER – Bolsista PET - Rio do Sul 
 
Apresentações de Trabalho 
  
1. SCHULLER, A. . Viabilidade de sobrevivência de escleródios de Sclerotium 
rolfsii no solo. III Semana acadêmica – IFC Rio do Sul, 2012.  
 
Resumos expandidos publicados em anais de congressos 
1. SCHULLER, A. ; MARCUZZO, L. L. . Avaliação do comportamento de 
sobrevivência dos escleródios de Sclerotium rolfsii na entressafra da cultura da 
cebola no Alto Vale do Itajaí/SC. In: V Mostra Nacional de Iniciação Cientifica e 
Tecnológica Interdisciplinar - MICTI / II Mostra de pesquisa e extensão do IFC - 
MPE, 2012, Rio do Sul. Anais do V Mostra Nacional de Iniciação Cientifica e 
Tecnológica Interdisciplinar - MICTI / II Mostra de pesquisa e extensão do IFC - 
MPE, 2012. 
 
2. SCHULLER, A. ; MARCUZZO, L. L. . Viabilidade de sobrevivência de 
escleródios de Sclerotium rolfsii no. In: XIII FETEC - Feira de Conhecimento 
Tecnológico e Científico, 2012, Rio do Sul. Anais XIII FETEC - Feira de 
Conhecimento Tecnológico e Científico, 2012. 
 

JOABE WEBER PITZ – Bolsista PET - Rio do Sul 
 
Artigos completos publicados em periódicos: 
1. HAVEROTH, R. ; PITZ, J. W. ; ELI, K. ; NEVES, L. O. ; FERNANDES, E. . 
Modelagem para a estimativa da umidade relativa do ar para a cidade de 
Ituporanga/SC. Enciclopédia Biosfera, v. 8, p. 2474-2482, 2012. 
 
Trabalhos completos publicados em anais de congressos: 
1. PITZ, J. W. ; NEVES, L. O. ; PITZ, I.W. ; ELI. K ; CATONI, J. M. ; FERNANDES, 
E. ; OLIVEIRA, E. C. . Modelo para Prognóstico da Umidade Relativa do Ar no 
Período Climático de Inverno Para o Município de Ituporanga, SC. In: XVII 
Congresso Brasileiro de Meteorologia, 2012, Gramado RS. Anais do XVII 
Congresso Brasileiro de Meteorologia, 2012.  
 
2. ELI. K ; NEVES, L. O. ; HAVEROTH. R ; PITZ, J. W. ; PITZ, I.W. ; CATONI, J. M. 
; CARVALHO, J. . Análise da Distribuição da Frequência de Precipitação em 
Diferentes Intervalos de Classes para Ituporanga-SC. In: XVII Congresso Brasileiro 
de Meteorologia, 2012, Gramado RS. Anais do XVII Congresso Brasileiro de 
Meteorologia, 2012.  
 
3. HAVEROTH. R ; NEVES, L. O. ; ELI. K ; PITZ, J. W. ; FERNANDES, E. ; 
CARVALHO, J. ; OLIVEIRA, E. C. . Análise da Variabilidade da Umidade Relativa 
do Ar Para a Cidade de Ituporanga-SC. In: XVII Congresso Brasileiro de 
Meteorologia, 2012, Gramado RS. Anais do XVII Congresso Brasileiro de 
Meteorologia, 2012. 
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Resumos publicados em anais de congressos: 
 
1. SARDO, J. ; ELI. K ; PITZ, J. W. ; HAVEROTH. R ; SOUZA, J.J. ; PITZ, I.W. . 
Incidência de mosca-das-frutas e grafolita em frutos obtidos em pessegueiro 
orgânico.. In: II Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, 2012, 
Florianópolis. II Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, 2012.  
 
2.  PITZ, J. W. ; SARDO, J. ; PITZ, I.W. ; SOUZA, J.J. ; HAVEROTH. R ; ELI. K . 
Efeitos da profundidade de semeadura na emergência e no desenvolvimento de 
plantas de cebola. In: II Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, 
2012, Florianópolis. II Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, 
2012.  
 
3. PITZ, I.W. ; PITZ, J. W. ; SARDO, J. ; HAVEROTH. R ; ELI. K ; SOUZA, J.J. . 
Patinagem e avanço de trator agrícola. In: II Fórum Mundial de Educação 
Profissional e Tecnológica, 2012, Florianópolis. II Fórum Mundial de Educação 
Profissional e Tecnológica, 2012.  
 
4. SOUZA, J.J. ; ELI. K ; PITZ, J. W. ; HAVEROTH. R ; PITZ, I.W. ; SARDO, J. . 
Aplicação de glifosato com diferentes qualidades de caldas. In: II Fórum Mundial de 
Educação Profissional e Tecnológica, 2012, Florianópolis. II Fórum Mundial de 
Educação Profissional e Tecnológica, 2012. 
 
Apresentações de Trabalho  
 
2. PITZ, J. W. . Funcionamento e desenvolvimento de programas de pesquisa 
e extensão do PET. 2012.  
 
3. PITZ, J. W. ; ELI, K. . Perfil do Aluno Egresso do Curso de Agroecologia. 2012.  
 
4. PITZ, J. W. . Modelo para prognostico de umidade relativa do ar para o período 
de inverno no município de Ituporanga - SC. 2012.  
 
5. PITZ, J. W. . Estudo do Perfil do Egresso do Curso Técnico em Agroecologia do 
IFC - Câmpus Rio do Sul. 2012.  
 
6. PITZ, J. W. . Mesa Redonda Ex-Alunos - Impactos da formação profissional x 
atuação. 2012.  
 
7. PITZ, J. W. . Perfil do Aluno Egresso do Curso de Agroecologia. 2012.  
 
8. PITZ, J. W. ; SARDO, J. ; ELI, K. ; HAVEROTH, R. ; SOUZA, J.J. ; PITZ, I.W. . 
Efeitos da profundidade de semeadura na emergência e no desenvolvimento de 
plantas de cebola. 2012.  
 
JULIO MARCOS CATONI – Bolsista PET – IFC Rio do Sul 
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Trabalhos completos publicados em anais de congressos: 
1. PITZ, J. W. ; NEVES, L. O. ; PITZ, I.W. ; ELI. K ; CATONI, J. M. ; FERNANDES, 
E. ; OLIVEIRA, E. C. . Modelo para Prognóstico da Umidade Relativa do Ar no 
Período Climático de Inverno Para o Município de Ituporanga, SC. In: XVII 
Congresso Brasileiro de Meteorologia, 2012, Gramado RS. Anais do XVII 
Congresso Brasileiro de Meteorologia, 2012.  
 
2. ELI. K ; NEVES, L. O. ; HAVEROTH. R ; PITZ, J. W. ; PITZ, I.W. ; CATONI, J. M. 
; CARVALHO, J. . Análise da Distribuição da Frequência de Precipitação em 
Diferentes Intervalos de Classes para Ituporanga-SC. In: XVII Congresso Brasileiro 
de Meteorologia, 2012, Gramado RS. Anais do XVII Congresso Brasileiro de 
Meteorologia, 2012.  
 
KATIANI ELI – Bolsista PET – IFC Rio do Sul 
 
Artigos completos publicados em periódicos: 

HAVEROTH, R.2012  HAVEROTH, R. ; PITZ, J. W. ; ELI, K. ; NEVES, L. O. ; 

FERNANDES, E. . Modelagem para a estimativa da umidade relativa do ar para a 

cidade de Ituporanga/SC. Enciclopédia Biosfera, v. 8, p. 2474-2482, 2012. 

Trabalhos completos publicados em anais de congressos: 

Trabalhos completos publicados em anais de congressos  

1. CATONI, J. M. ; ELI, K. ; HAVEROTH, R. ; FERNANDES, E. ; NEVES, L. O. ; 

ARAUJO, J. C. ; OLIVEIRA, E. C. . Balanço Hídrico e Classificação Climática para 

o Município de Ituporanga - SC. In: XVII Congresso Brasileiro de Meteorologia, 

2012, Gramado - RS. Anais do XVII Congresso Brasileiro de meteorologia, 2012.  

2. CARVALHO, J. ; NEVES, L. O. ; MARCUZZO, L. L. ; OLIVEIRA, E. C. ; ELI, K. ; 

HAVEROTH, R. ; FERNANDES, E. . Necessidade Térmica para Cultura da 

Cebolinha Verde na Região do Alto vale do Itajaí/SC. In: XVII Congresso Brasileiro 

de Meteorologia, 2012, Gramado - RS. Anais do XVII Congresso Brasileiro de 

meteorologia, 2012.  

3.  ELI, K. ; KESKE, C. . Influência da Temperatura na Flutuação Populacional de 

Grapholita Molesta em Pomar de Pessegueiro Orgânico. In: XVII Congresso 

Brasileiro de Meteorologia, 2012, Gramado - RS. Anais do XVII Congresso 

Brasileiro de meteorologia, 2012. v. XVII.  

4. ELI, K. ; NEVES, L. O. ; HAVEROTH, R. ; PITZ, J. W. ; PITZ, I. W. ; CATONI, J. 

M. ; CARVALHO, J. . Análise da Distribuição da Frequência de Precipitação em 

Diferentes Intervalos de Classes para Ituporanga-SC. In: XVII Congresso Brasileiro 

de Meteorologia, 2012, Gramado - RS. Anais do XVII Congresso Brasileiro de 

Meteorologia, 2012.  

5. PITZ, J. W. ; NEVES, L. O. ; PITZ, I. W. ; ELI, K. ; CATONI, J. M. ; FERNANDES, 

E. ; OLIVEIRA, E. C. . Modelo para Prognóstico da Umidade Relativa do Ar no 

Período Climático de Inverno Para o Município de Ituporanga, SC. In: XVII 
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Congresso Brasileiro de Meteorologia, 2012, Gramado - RS. Anais do XVII 

Congresso Brasileiro de Meteorologia, 2012.  

6. HAVEROTH, R. ; NEVES, L. O. ; ELI, K. ; PITZ, J. W. ; FERNANDES, E. ; 

CARVALHO, J. ; OLIVEIRA, E. C. . Análise da Variabilidade da Umidade Relativa 

do Ar Para a Cidade de Ituporanga-SC. In: XVII Congresso Brasileiro de 

Meteorologia, 2012, Gramado - RS. Anais do XVII Congresso Brasileiro de 

Meteorologia, 2012.  

7. NEVES, L. O. ; OLIVEIRA, E. C. ; ELI, K. ; ROSA, S. R. . Avaliação do Índice de 

Temperatura e Umidade para Vacas Leiteiras da Raça Holandesa em Rio do Sul, 

SC. In: XVII Congresso Brasileiro de Meteorologia, 2012, Gramado - RS. Anais do 

XVII Congresso Brasileiro de Meteorologia, 2012. 

Resumos publicados em anais de congressos: 
1. HUNTEMANN, C. R. S. ; KESKE, C. ; HOFFMANN, A. F. ; ELI, K. ; HAVEROTH, 
R. . Extensão e pesquisa aplicada em fruticultura. In: II Fórum Mundial de 
Educação Profissional e Tecnológica, 2012, Florianópolis. II Fórum Mundial de 
Educação Profissional e Tecnológica, 2012.  
 
2. ELI, K. ; KESKE, C. ; HAVEROTH, R. ; HUNTEMANN, C. R. S. . Utilização de 
antagonista no controle da podridão parda pós-colheita em sistema de produção 
orgânica de pessegueiro. In: II Fórum Mundial de Educação Profissional e 
Tecnológica, 2012, Florianópolis. II Fórum Mundial de Educação Profissional e 
Tecnológica, 2012.  
 
3. SARDO, J. ; ELI, K. ; KESKE, C. ; PITZ, J. W. ; HAVEROTH, R. ; PITZ, I. W. . 
Incidência de mosca-das-frutas e grafolita em frutos obtidos em pessegueiro 
orgânico. In: II Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, 2012, 
Florianópolis. II Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, 2012.  
 
4. PITZ, J. W. ; ELI, K. ; HAVEROTH, R. ; SOUZA, J. J. ; SARDO, J. ; PITZ, I. W. . 
Efeitos da profundidade de semeadura na emergência e no desenvolvimento de 
plantas de cebola.. In: II Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, 
2012, Florianópolis. II Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, 
2012.  
 
5. PITZ, I. W. ; PITZ, J. W. ; SARDO, J. ; SOUZA, J. J. ; ELI, K. ; HAVEROTH, R. . 
Patinagem e avanço de trator agrícola.. In: II Fórum Mundial de Educação 
Profissional e Tecnológica, 2012, Florianópolis. II Fórum Mundial de Educação 
Profissional e Tecnológica, 2012.  
 
6. SOUZA, J. J. ; ELI, K. ; PITZ, J. W. ; SARDO, J. ; HAVEROTH, R. ; PITZ, I. W. . 
Aplicação de glifosato com diferentes qualidades de caldas.. In: II Fórum Mundial 
de Educação Profissional e Tecnológica, 2012, Florianópolis. II Fórum Mundial de 
Educação Profissional e Tecnológica,, 2012.  
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7. ELI, K. ; PITZ, J. W. ; HAVEROTH, R. ; GONCALVES, A. L. R. . Avaliação da 
adaptabilidade da goiabeira-serrana na região do Alto Vale do Itajaí. In: XIII 
FETEC, 2012, Rio do Sul. Resumos FETEC, 2012. v. XIII.  
 
8. PITZ, J. W. ; ELI, K. ; SCHULLER, A. ; GONCALVES, A. L. R. . Perfil dos 
egressos do curso técnico em agroecologia. In: XIII FETEC, 2012, Rio do Sul. 
Resumos FETEC, 2012.  
 
9. CATONI, J. M. ; PITZ, J. W. ; ELI, K. ; GONCALVES, A. L. R. . Avaliação do 
sistema de intensificação da rizicultura (modelo SRI) na região do Alto Vale Do 
Itajaí. In: XIII FETEC, 2012, Rio do Sul. Resumos FETEC, 2012. v. XIII.  
 
10. FERNANDES, G. ; ELI, K. ; KESKE, C. ; 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. Desenvolvimento tecnológico da 
citricultura familiar em Santa Catarina e degustação de variedades de tangerina 
precoce, 2011. v. IV.  
 
11.  ELI, K. ; KESKE, C. ; FERNANDES, G. . 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. Avaliação temporal pós - colheita da 
podridão parda em frutos obtidos de um sistema de produção orgânico de 
pessegueiro, 2011. v. IV.  
 
12. ELI, K. ; KESKE, C. ; FERNANDES, G. ; TERRA, G. . Flutuação populacional 
de grafolita e mosca-das-frutas em pessegueiro. In: Jornada de Produção Científica 
da Educação Profissional e Tecnológica da Região Sul, 2011, Blumenau. Flutuação 
populacional de grafolita e mosca-das-frutas em pessegueiro, 2011. v. IV.  
 
13.  ELI, K. ; KESKE, C. . Monitoramento e incidência de grafolita e mosca das 
frutas em pessegueiro orgânico. In: XII Enfrute, 2011, Fraiburgo. ANAIS Resumos. 
Caçador: Epagri, 2011. v. 2.  
 
Apresentações de Trabalho: 
1. ELI, K. . Análise da Distribuição da Frequência de Precipitação em Diferentes 
Intervalos de Classes para Ituporanga- SC. 2012. (Apresentação de 
Trabalho/Outra).  
 
2. ELI, K. ; PITZ, J. W. ; SCHULLER, A. . Estudo do Perfil dos Egressos do Curso 
Técnico de Agroecologia do IFC - Câmpus Rio do Sul. 2012. (Apresentação de 
Trabalho/Outra).  
 
3. ELI, K. ; PITZ, J. W. ; SCHULLER, A. . Perfil do aluno egresso do curso de 
agroecologia. 2012. (Apresentação de Trabalho/Outra).  
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4. ELI, K. ; KESKE, C. ; NEGRI, G. ; FERNANDES, G. . Manejo de Doenças e 
Pragas na Cultura do Pessegueiro. 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra).  
 
5. FERNANDES, G. ; ELI, K. ; KESKE, C. ; TERRA, G. . Qualidade de Citros de 
Messa: Novas Alternativas ao Produtor. 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra).  
 
WILLIAN DE MORAES ATANASIO – Bolsista PET – IFC Sombrio  
 
Resumos publicados em anais de congressos  
1.  ATANASIO, W. M. ; GONCALVES, A. L. R. . ANÁLISE E QUANTIFICAÇÃO DE 
SISTEMAS AGROFLORESTAIS SAFS. In: 1º SICT-SUL - Simpósio de Integração 
Científica e Tecnológica do Sul Catarinense, 2012, Criciúma. Revista Técnico-
Científica (IFSC), 2012. v. 3. p. 731-731.  
 
 
 
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. 

 

Os presentes bolsistas envolvidos com o grupo assim como os voluntários 

envolvidos, através do programa tem a possibilidade de aumentar seu leque de 

opções profissionais, onde podemos ver a quantidade de publicações em diversos 

eventos científicos de abrangência nacionais e internacionais.  A dinâmica do grupo 

possibilita o desenvolvimento intelectual onde os bolsistas desenvolvem a 

capacidade administrativa e ética, tornando-se profissionais de elevado potencial.   
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6. PARECER FINAL DO COMITÊ LOCAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local e Data: 

Rio do Sul, 27 de junho de 2013. 
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