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Informações do Planejamento

IES:
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

Grupo:
Agroecologia Rural Sustentável

Tutor:
LEONARDO DE OLIVEIRA NEVES

Ano:
2019

Somatório da carga horária das atividades:
4000

Situação do Planejamento:
Homologado pelo CLAA

Considerações finais:
O tutor do PET agroecologia rural sustentável se reúne com os bolsistas para fazer o planejamento, adotando
sempre metodologias participativas. Os Petianos mencionam as atividades de interesse para que sejam discutidas
coletivamente, buscando destacar os benefícios que as mesmas trarão para o grupo. Estão previstas reuniões
semanais para discutir os projetos, tirar dúvidas e propor mudanças quando necessárias. Nos eventos abertos em
que os petianos irão participar o tutor discutirá com o grupo os aspectos que podem ser experimentados durante os
eventos, para que todos estejam atentos a necessidade de se fazer uma análise crítica do proposto, para que se
efetive o crescimento acadêmico do grupo. Há assistência sistemática individual e coletivamente às atividades de
Ensino, Pesquisa e Extensão que estão previstas e serão realizadas. Nesse processo, o tutor prevê a proposição de
leituras complementares que auxiliará na análise dos dados, leitura e discussão dos resultados, para que seja
construído o pensamento crítico e todos tenham maior segurança em relação ao que estão desenvolvendo.

Resultados gerais:
Entre os objetivos do Programa está a contribuição para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos
de graduação, tendo como estratégia o efeito multiplicador desses sobre os seus colegas estudantes da IES,
principalmente aqueles do primeiro ano de graduação. Quanto às estratégias para a formação diferenciada e
qualificada dos estudantes estão o estímulo ao espírito crítico, a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior, estimulando a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação
técnica, científica, tecnológica e acadêmica. O planejamento foi previsto considerando 53 semanas de atividades,
sendo que em cada uma estaria sendo desenvolvendo 20 horas de atividades, o que resultaria em 1060 horas de
atividade em um ano de planejamento. A carga horária foi distribuída em atividades de forma igualitária, mas
acredita-se que algumas atividades resultarão em maior gasto de tempo do que outras. Todos os Petianos
participam das atividades, onde cada um poderá demonstrar suas habilidade para trabalhar em grupo.

Atividade - HORTA NA APAE ¿ CULTIVANDO COM MÃOS
ESPECIAIS
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Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

200 01/03/2019 30/11/2019

Descrição/Justificativa:
Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo convivem com alguma forma de deficiência,dentre os quais cerca
de 200 milhões experimentam dificuldades funcionais consideráveis. Nos próximos anos, a deficiência será uma
preocupação ainda maior porque sua incidência tem aumentado (CHAN e ZOELLICK, 2011). O município de Rio
do Sul com população aproximada de 70 mil habitantes, registra segundo o Sistema de Informação da Atenção
Básica (SIAB) do Ministério da Saúde aproximadamente 800 casos pessoas com deficiência, sendo que uma
grande parcela dessa população vive realidade de graves carências sociais, como baixa renda e baixo nível de
escolarização. A realização desse projeto irá favorecer o desenvolvimento de seus aprendizes e a interação desses
com o meio ambiente, dando ênfase na agroecologia.

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

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Em 2019, dando sequência ao trabalho realizado nos anos anteriores (2015, 2016, 2017 e 2018), a atividade
continuará sendo realizada todas as quartas-feiras e sextas-feiras, durante o período de 02 horas na horta localizada
na APAE da cidade de Rio do Sul. A turma de 2019 será dividida em grupos para realização das atividades, todas
as atividades serão supervisionadas pelos Petianos, Tutor, professores da área agrícola e uma professora da área da
pedagogia do IFC, e pelos professores da APAE. A professora Marinês Dias Gonçalvez pedagoga do IFC
continuará dando embasamento pedagógico na realização das atividades, visando obter resultados da eficácia do
projeto, tanto no bem-estar dos alunos da APAE, como na evolução sócio educativa dos alunos da agronomia.
Serão realizadas atividades pedagógicas na área da agroecologia, todas as atividades serão programadas durante a
semana pelo grupo PET e professores, buscando melhor resultados para os alunos da APAE, dentro da área
agrícola a partir das atividades propostas.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Melhorias para a Instituição na área de ensino e extensão. Estimular à reflexão da participação dos alunos do curso
de agronomia na área de assistência a alunos especiais. Os resultados já foram apresentados em congressos da área,
em 2018 serão tabulados novos resultados e publicados em eventos, como: congresso, feiras, seminários, encontros,
etc.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O grupo será avaliado pela elaboração dos trabalhos agroecológicos realizados com os alunos da APAE. Através de
formulários serão realizadas a avaliações do andamento das atividades.
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Atividade - ANÁLISE DOS PARÂMETROS FÍSICOS E QUÍMICOS
DA CULTURA DO MIRTILO CULTIVADA SOB SISTEMA
AGROECOLÓGICO NA REGIÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ/SC

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

1060 01/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
O mirtilo (Vaccinium myrtillus L.) é uma espécie frutífera originária de algumas regiões da Europa e América do
Norte, onde é muito apreciada por seu sabor exótico, pelo valor econômico e por seus poderes medicinais. A
cultura do mirtilo, apesar da grande importância comercial em outros países, ainda é pouco cultivada no Brasil,
com uma área estimada em 50 ha, concentrando-se em algumas regiões do Sul e Sudeste. Devido às atuais
oportunidades de mercado, as perspectivas de cultivo do mirtilo nos países do Hemisfério Sul são bastante
animadoras, especialmente devido à época de colheita coincidir com a entressafra dos maiores países produtores e
consumidores. Mas, para que seja possível participar dessa oportunidade, é fundamental que se tenha, além de uma
melhor organização do sistema produtivo, também a ampliação das áreas de plantio, que hoje são reduzidas. Sendo
assim, o Instituto Federal Catarinense (IFC), campus Rio do Sul irá analisar os parâmetros físicos e químicos de 05
variedade de mirtilo, em um pomar localizado no IFC. Não existem trabalhos relacionados aos parâmetros físicos e
químicos dos frutos de mirtilo conduzido sob sistema agroecológico na região do Alto Vale do Itajaí/SC, sendo de
grande importância o conhecimento sobre as variedades que melhor se adaptam na região do Alto Vale do Itajaí,
SC.

Objetivos:
Analisar o desenvolvimento de 05 variedades de mirtilo conduzidas sob sistema agroecológico. Medir
mensalmente os parâmetros físicos da cultura do mirtilo. Avaliar os parâmetros físico e químicos dos frutos
produzidos. Tabular e analisar os resultados em planilhas eletrônicas. Realizar vídeos demonstrativos da condução
da cultura durante o ano. Realizar encontros com agricultores e/ou interessados no cultivo do mirtilo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O experimento de mirtilo será realizado no pomar localizado na área do PET agroecologia, dentro do Instituto
Federal Catarinense (IFC), campus Rio do Sul. Serão conduzidas e analisadas 05 variedades de mirtilo, cada
variedade com 20 mudas, sendo as variedades: CLIMAX, DELITE, POWDERBLUE, BLUEGEM e WOODARD,
totalizando um pomar com 100 mudas. O pomar está dividido em blocos casualizados, com 05 mudas por bloco,
totalizando 25 blocos. Em 2018 já foram realizadas medidas mensais dos parâmetros físicos (altura da planta e
diâmetro de caule), que continuarão a ser realizadas em 2019. No final do ano é esperado produção de frutos, onde
serão analisados os parâmetros físicos e químicos. Os dados serão tabulados e analisados em planilhas eletrônicas e
submetidos a testes estatísticos. O pomar será conduzido sob sistema agroecológico, ou seja, sem uso de
agrotóxicos, fertilizantes e adubos químicos.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que com os resultados o Instituto Federal Catarinense, campus Rio do Sul se torne um centro de
referência em estudos com a cultura do mirtilo, além das análises físicas da planta, serão realizadas análises físicas
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e químicas dos frutos, melhorando ainda o entendimento de qual variedade se adapta melhor a nossa região,
consequentemente trazendo melhorias para o curso de Agronomia, tanto discente, como docente, no entendimento
do melhor manejo da cultura. Os resultados encontrados serão de extrema relevância para a sociedade, visto que, o
produtor interessado em cultivar a cultura do mirtilo, já poderá encontrar respostas da melhor maneira de cultivar a
mesma. Os resultados serão divulgados em congressos, feiras regionais e posteriormente em periódicos, além disso,
proporcionando trabalho de conclusão de curso dos alunos envolvidos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada mensalmente com apresentação oral para o grupo, e posteriormente ao público em geral,
através de seminários e publicações em eventos científicos.

Atividade - ANÁLISE DA ADAPTABILIDADE DA CULTURA DA
NOGUEIRA PECAN SOB CULTIVO AGROECOLÓGICO NA
REGIÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ/SC

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

1060 01/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
A nogueira pecan (Carya illinoensis K.) é uma árvore originária do sul dos EUA, são árvores caducifólias e pode
produzir frutos por aproximadamente duzentos anos. Os frutos são consumidos principalmente in natura, e possuir
grande valor agregado. A nogueira tem mostrado alta adaptabilidade na região Sul do Brasil. Nenhum estudo tem
mostrado a importância do cultivo da nogueira cultivado sob sistema agroecológico no Estado de Santa Catarina,
principalmente na região do Alto Vale do Itajaí, tornando o projeto de extrema importância na caracterização do
seu potencial para a comunidade agrícola. O Instituto Federal Catarina, campus Rio do Sul vem realizando esse
estudo nos últimos 05 anos, tornando um polo no estudo da nogueira pecã, auxiliando diretamente com os
agricultores que cultivam a espécie. Essa atividade de ensino e pesquisa será conduzida por 02 Petianos, com
colaboração dos professores e técnicos do IFC, após as primeiras medições os resultados serão publicados em
congressos e apresentados para a comunidade interessada.

Objetivos:
Analisar a adaptabilidade de 03 variedades da cultura da nogueira pecan conduzidas sob sistema agroecológico
para as condições edafoclimáticas da região do Alto vale do Itajaí/SC; Medir semestralmente os parâmetros físicos
da cultura do mirtilo. Tabular e analisar os resultados em planilhas eletrônicas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O experimento está realizado no Instituto Federal Catarinense, campus Rio do Sul, no setor da AGRI II. O
experimento teve início em setembro de 2013, com a implantação de três variedades, sendo: BARTON,
IMPERIAL e CLIMAX, sendo variedades comerciais da cultura nogueira pecan, sendo 20 mudas de cada
variedade, totalizando 60 mudas. Em 2019, as medições continuarão sendo realizadas nas mesmas variedades
implantadas em 2013, até as variedades atingirem a produção de frutos, onde serão levadas a laboratório para
análise físicas e químicas dos frutos. Serão realizadas medições semestrais dos parâmetros físicos (altura da planta
e diâmetro de caule) para análise do crescimento. Os dados estão sendo tabulados e analisados em planilhas
eletrônicas e submetidos a testes estatísticos.
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Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que com os resultados o Instituto Federal Catarinense, campus Rio do Sul se torne um centro de
referência em estudos com a cultura da nogueira pecan, além da análise física, serão realizadas análises químicas
dos frutos, melhorando ainda o entendimento de qual variedade se adapta melhor na região, consequentemente
trazendo melhorias para o curso de Agronomia, tanto discente, como docente. Os resultados encontrados serão de
extrema relevância para a sociedade, visto que, o interessado em cultivar a cultura da nogueira pecan, já poderá
encontrar respostas da melhor maneira de cultivar a mesma. Os resultados serão divulgados em congressos e dias
de campo realizados com os agricultores que cultivam a nogueira pecan, posteriormente os resultados serão
publicados em periódicos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada mensalmente com apresentação oral para o grupo, e posteriormente ao público em geral,
através de seminários e publicações em eventos científicos.

Atividade - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DOS FRUTOS DE GOIABA
SERRANA PRODUZIDOS SOB SISTEMA AGROECOLÓGICO NA
REGIÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ/SC

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

1060 01/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
A goiaba serrana (Acca sellowiana L.) é uma espécie adaptada a condições de clima frio, ocorrendo com maior
frequência em regiões do Sul do Brasil, principalmente em altitudes superiores a 800 metros. Possui fruto com
aroma bastante diferenciado em relação goiaba tradicional, as pétalas das flores podem ser destinadas ao consumo
humano e, além disso, pode ser usada como planta ornamental. A goiaba serrana vem ganhando atenção nas
regiões serranas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, mostrando-se como uma alternativa de renda para a
agricultura familiar dessas regiões. Poucas pesquisas referentes as características físico-química do fruto da goiaba
serrana cultivado sob sistema agroecológico na região do Alto Vale, tornando a pesquisa de extrema relevância
cientifica. Essa atividade de ensino e pesquisa será conduzida por 02 Petianos, com colaboração dos professores e
técnicos do IFC, após as primeiras medições os resultados serão publicados em congressos e apresentados para a
comunidade interessada. Essa é a última fase do projeto, depois de analisar a adaptabilidade das variedades sob
sistema agroecológico, está sendo analisado o fruto dessas variedades em laboratório.

Objetivos:
Analisar parâmetros físico-químicos de diferentes variedades de Goiaba serrana cultivado sob sistema
agroecológico para as condições edafoclimáticas da Região do Alto Vale do Itajaí/SC; Medir mensalmente os
parâmetros físicos da cultura da goiaba serrana; Tabular e analisar os resultados em planilhas eletrônicas; Conduzir
o pomar de goiaba serrana sob sistema agroecológico; Analisar parâmetros químicos dos frutos em laboratório.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O experimento está sendo realizado no Instituto Federal Catarinense, campus Rio do Sul, no setor da Agri II e no
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laboratório de fisiologia vegetal do curso de agronomia. O pomar de goiaba serrana foi implantando no ano de
2011, com 7 variedades, totalizando 100 árvores. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos
casualizados, com sete tratamentos contendo três plantas úteis por parcela, totalizando doze plantas por parcela.
Para as análises foram retirados os restos florais e pedúnculos das goiabas. Em 2019, as avaliações do peso médio
do fruto, assim como o peso da polpa e miolo, estão sendo realizadas no laboratório do IFC, com uma balança
eletrônica centesimal. As espessuras da polpa e miolo serão medidas com um paquímetro, na região equatorial do
fruto, resultando nas relações polpa/miolo em peso e espessura a partir da divisão das medidas correspondentes, os
diâmetros longitudinal e transversal serão obtidos com um paquímetro, calculando-se sua relação. Para as análises
químicas, os frutos serão triturados, homogeneizados e imediatamente utilizados para a determinação da vitamina
C. As amostras serão armazenadas em embalagens fechadas de polietileno à temperatura de -18°C, e descongeladas
na sequência das análises. Será determinada também o conteúdo de fibra bruta, a umidade, a partir da secagem da
amostra em estufa a vácuo, à temperatura de 50°C e pressão de 6,5 mm de Hg, até peso constante; acidez titulável
potenciométrica, e pH, por meio da titulação, com o auxílio de um potenciômetro; sólidos solúveis totais, a partir
de um refratômetro com ajuste automático de temperatura relação SST/acidez; açúcares redutores, não-redutores e
totais. A análise estatística será efetuada segundo o modelo de blocos casualizados, com sete tratamentos e quatro
repetições. Utilizou-se o teste F para verificar a significância das diferenças, e, quando significativas, será feita a
comparação das médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que com os resultados o Instituto Federal Catarinense, campus Rio do Sul se torne um centro de
referência em estudos com a cultura da goiaba serrana, serão realizados análises químicas dos frutos, melhorando
ainda o entendimento de qual variedade e cruzamento se adapta melhor na região, consequentemente trazendo
melhorias para o curso de Agronomia, tanto discente, como docente. Os resultados encontrados serão de extrema
relevância para a sociedade, visto que, o interessado em cultivar a cultura da goiaba serrana, já poderá encontrar
respostas da melhor maneira de cultivar a mesma. Os resultados serão divulgados em congressos e posteriormente
em periódicos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada mensalmente com apresentação oral para o grupo nas reuniões, e posteriormente ao
público em geral, através de seminários e publicações em eventos científicos.

Atividade - REUNIÕES

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

530 01/02/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
A partir do início do semestre letivo será estabelecido um calendário de reuniões. Nessas reuniões será discutido o
andamento das atividades de pesquisa, ensino e extensão. Serão realizadas apresentações individuais dos projetos.
Ainda será discutido o uso do recurso de custeio, quando houver, e a manutenção da estrutura física e
organizacional do grupo.
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Objetivos:
Criar e manter um ambiente organizado e produtivo em que haja a participação de todos os membros para o
crescimento tanto do grupo, quanto pessoal; Avaliar do andamento das atividades e a participação individual dos
membros.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão agendadas datas pelo bolsista líder, respeitando sempre o intervalo de 10 a 15 dias entre reuniões; Reuniões
extras o tutor sempre informa a hora e data da realização da mesma. As reuniões serão coordenadas por um
membro discente que é denominado Líder dos Petianos. Em cada reunião serão selecionados três petianos para
apresentação das atividades de pesquisa ensino e extensão que estão sendo desenvolvidas no PET. O Tutor
participa das reuniões como membro e interferindo quando necessário para o bom andamento das discussões.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se com as reuniões o grupo apresente uma interação entre todos os projetos de pesquisa, ensino e extensão,
além disso, que cada petiano tenha uma evolução no aprendizado, elevando o seu conhecimento na área da
agroecologia, melhorando assim o curso da agronomia. Além disso espera-se o crescimento individual dos
discentes no que diz respeito à gestão de equipes; crescimento quanto a crítica e autocrítica e a interação entre a
equipe, proporcionando assim o conhecimento coletivo do grupo

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será aberta e direta durante as reuniões com críticas e autocríticas e sugestões para melhorias
individuais e coletivas.

Atividade - MANUTENÇÃO DO SITE E REDES SOCIAIS DO
GRUPO PET AGROECOLOGIA RURAL SUSTENTÁVEL

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

50 01/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
A comunicação digital é uma realidade no meio estudantil que tem por hábito o uso sistemático de redes sociais.
Assim, o grupo PET Agroecologia Rural Sustentável se propõe a usar os meios eletrônicos para se comunicar e
divulgar seus trabalhos de pesquisa, ensino e extensão, levando e buscando conhecimento para a comunidade em
geral, entre outros estudantes e também com profissionais da área.

Objetivos:
Servir de apoio técnico-científico aos Petianos do PET Agroecologia Rural Sustentável; Publicar eventos, notícias
relacionadas a agroecologia; Divulgar e convidar para as atividades desenvolvidas pelo grupo PET.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A manutenção e a alimentação do site e das redes sociais será realizada por um petiano, o qual ficará responsável
por essa atividade. No entanto, cada petiano será responsável por escrever e enviar as fotos, mensalmente ou
quinzenalmente, dos seus respectivos PROJETOS ao responsável pela divulgação. Serão utilizadas as seguintes
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redes sociais: FACEBOOK -https://www.facebook.com/PetAgroecologia - INSTAGRAM - @petagroecologia
WEBSITE -https://petagroecologiaifc.wordpress.com/.

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 divulgação das atividades realizadas pelo grupo PET Agroecologia Rural Sustentável no site e redes sociais.
Manter a comunidade, os discentes, docentes e técnicos do Instituto Federal Catarinense atualizados sobre os
projetos desenvolvidos pelo grupo, além de divulgar assuntos relacionados ao curso da Agronomia, com ênfase em
agroecologia. Proporciona ainda aos leitores, a oportunidade de interagir e conhecer melhor o trabalho do grupo e o
curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada e quantificada pelo número de visitações, visualizações, curtidas e comentários feitos no
site ou redes sociais. Nas reuniões a atividade será discutida abertamente com todos, onde cada um poderá opinar
sobre o que está sendo exposto e divulgado nas redes sociais, sendo possível retomar ou mudar o rumo de acordo
com a avaliação do grupo.

Atividade - APRESENTAÇÃO DO GRUPO PARA OS CALOUROS no
1º e 2º SEMESTRES DE 2019

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

20 01/03/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
Apresentação do grupo PET AGROECOLOGIA RURAL SUSTENTÁVEL é uma atividade realizada pelos
bolsistas do programa aos calouros do curso de agronomia. O dia e o horário da apresentação é decidido em
conjunto com o coordenador do curso, o qual indica o melhor momento para tal apresentação. Nesta atividade os
bolsistas têm a oportunidade de falar em público, se expondo aos calouros, sendo possível treinar a oralidade e a
timidez dos mesmos. Tal ação do grupo é de grande importância, pois através da apresentação das atividades os
calouros terão conhecimento dos trabalhos realizados em pesquisa, ensino e extensão realizados pelo grupo PET.
Cada Petiano demonstrará através de apresentação oral e visita na área, os trabalhos realizado no grupo. Através
dessa atividade o petiano busca despertar o interesse do calouro em ingressar em algum projeto realizado pelo
Grupo, realizando assim um trabalho de extensão, tendo em vista que os bolsitas atuam na comunidade acadêmica
do campus; contempla o ensino também, pois o petianos tem que preparar o momento da apresentação das
atividades, explicar as atividades na área do PET e falar para os calouros.

Objetivos:
Divulgar as atividades do grupo PET Agroecologia; Promover maior integração entre os membros do grupo PET e
os alunos do curso de agronomia do IFC, campus Rio do Sul; Convidar os calouros a participarem das atividades
promovidas pelo PET.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Apresentação do grupo PET será realizada na área do PET de forma oral, onde cada aluno apresentará seu projeto
aos calouros, tirando as dúvidas dos mesmos.
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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:
Adesão dos calouros e entidades de representação estudantil. Promoção dos grupos PET. Integração entre calouros
e bolsistas dos grupos PET.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Feedback dos membros dos grupos PET do IFC. Feedback dos calouros. Relatório de atividades a ser
disponibilizado na página do grupo PET agroecologia.

Atividade - ATIVIDADE DE CARÁTER COLETIVO E
INTEGRADOR (PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

20 01/03/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
Foram programadas as seguintes partipações em eventos: XXII SULPET, FETEC, MICTI, Semana acadêmica do
curso de Agronomia, eventos regionais e nacionais (congressos). Os eventos serão de grande importância tanto para
o aluno como para a instituição, onde poderão ser apresentados os projetos realizados pelos petianos.

Objetivos:
Ampliar a socialização dos bolsistas com outros Grupos PETs; Aprimorar a capacidade do grupo de realizar
eventos técnico-científico e cultural; Discutir de forma periódica as temáticas relevantes para o bom trabalho do
grupo; Experimentar o processo de seleção de pessoas considerando os aspectos filosóficos e metas propostas para
os Programas de Educação Tutorial (a partir da Seleção de bolsistas).

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Viagens para a participação de eventos com a ajuda direta do IFC, com a participação de todos os petianos.

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:
Melhorar a oralidade, compromisso coletivo, visão de grupo, experiências acadêmicas. Espera-se também: ampliar
a produção científica do grupo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Reuniões assistidas antes e depois da realização das participações em eventos entre o tutor e integrantes do Grupo
utilizando a metodologia de identificação de pontos fortes e fracos na perspectiva de reforçar as decisões acertadas
e rever rumos para aquelas que não atenderam a expectativa do planejamento proposto pelo grupo.


