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Atividade Plenamente Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.

Todos os trabalhos foram conduzidos de forma excelente pelos Petianos, exceto a elaboração do zoneamento
bioclimático que está em andamento e os resultados são mais lentos.

Foi um ano de mudança de tutoria portanto foi adicionada uma nova visão ao grupo PET, distribuir
atribuições para cada petiano, mas ao mesmo mantendo o grupo fechado em prol da pesquisa, ensino e
extensão.

Assim, o segundo semestre do grupo PET foi para organizar os futuros trabalhos que estarão sendo realizado
para o ano de 2014.

Desenvolvida plenamente

Atividade - IV Semana Acadêmica do Curso de Agronomia

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

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

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?



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

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Espera-se que os petianos tenham habilidade e competência na condução da semana acadêmica.

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

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

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

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

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



Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
É esperado que o grupo PET através do seu bolsista obtenha o conhecimento de que é importante
a avaliação e o embasamento em informações climáticas na hora da escolha e/ou tomada de
decisão em uma situação. Sabendo que existem meios para se obter informações climáticas,
acessíveis a todos, e após o término do trabalho, essas informações já reunidas e de fácil
interpretação.

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

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

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

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

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



Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
O petiano coordenador do curso agregou a sua formação conhecimento, habilidade, competência,
saberes e reflexões na construção e planejamento do Minicurso de 8 horas.

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

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

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

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

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

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Aprimorar a forma de divulgação da habilidades do petiano em realizar minicursos.



Atividade Parcialmente Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.

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

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

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

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

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



Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
É esperado que o grupo PET através do seu bolsista obtenha o conhecimento de que é importante
a avaliação e o embasamento em informações climáticas na hora da escolha e/ou tomada de
decisão em uma situação. Sabendo que existem meios para se obter informações climáticas,
acessíveis a todos, e após o término do trabalho, essas informações já reunidas e de fácil
interpretação.



Atividade Não Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.



Considerações Finais

Descrição


