
Ministério da Educação
Relatório de Atividades 2017

LEONARDO DE OLIVEIRA NEVES 18/03/2019 16:15:14 - Página 1 de 21

Informações do Relatório

IES:
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

Grupo:
Agroecologia Rural Sustentável

Tutor:
LEONARDO DE OLIVEIRA NEVES

Ano:
2017

Somatório da carga horária das atividades:
242

Não desenvolvido

Atividade - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL

Avaliação:
Não desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto teve que ser cancelado, pois o aluno da ciência da computação na qual ia ficar de responsável pediu para
sair por falta de horário para realização do projeto

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

2 01/06/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
Vivemos em um mundo onde a tecnologia, está atuando de forma muito válida para ajudar na formação de
conhecimento de um indivíduo na sociedade. Visando esse aspecto, a inclusão social, nos dias atuais, tem um papel
fundamental. Um indivíduo que está excluído do meio digital, ainda que em conhecimentos básicos, é quase tão
grave quanto o analfabetismo no passado. A inclusão digital é a democratização do acesso às tecnologias da
Informação, um modo de educação não formal que visa permitir a inserção de todos na sociedade da informação.
Um indivíduo incluído, digitalmente, não é aquele que apenas utiliza essa nova linguagem, que é o mundo digital,
para trocar e-mails; mas, aquele que usufrui desse suporte para melhorar as suas condições de vida. É nesse
contexto que o projeto encontra sua justificativa social, ao cumprir objetivos sociais da área tecnológica, através da
inclusão digital da comunidade considerada e contribuir para o resgate e construção da cidadania e da
sustentabilidade de seus membros. O projeto é uma parceria entre a Prefeitura de Rio do Sul, Instituto Federal
Catarinense e PET Agroecologia.

Objetivos:
¿ Promover a inclusão social de pessoas excluídas digitalmente, utilizando as tecnologias da informação como
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instrumento de construção e exercício da cidadania. ¿ Elevar em nível de empregabilidade do indivíduo atendido; ¿
Elevar a autoestima da população atendida. ¿ Instigar o indivíduo a buscar um novo conhecimento, através da era
digital.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada 01 (duas) vezes por semana, no período da tarde, das 14:00 horas às 17:00 horas. Será
realizada no espaço cedido pela prefeitura, em uma sala contendo 20 computadores. O publico alvo serão alunos
das escolas municipais e estaduais do município de Rio do Sul.

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:
Esta atividade de ensino irá proporcionar aos estudantes do curso de graduação o senso de responsabilidade,
crescimento acadêmico, interação com as práticas de docência, interação com os alunos do ensino médio. Os
resultados serão analisados mensalmente, e disponibilizados a direção do IFC e a prefeitura de Rio do Sul. Além
disso, o projeto será apresentado a sociedade através de congressos e websites.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os Petianos serão avaliados qualitativamente, através de relatórios mensais, visando melhorar o atendimento aos
alunos do ensino médio.

Atividade - PROJETO HORTAPOP

Avaliação:
Não desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto foi cancelado, devido a falta de pessoas na HORTAPOP de rio do sul. Foram realizadas algumas idas ao
local, mas os interessados se recusavam a participar.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

2 01/05/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
Pessoas em situação de rua vivenciam inúmeras dificuldades. A mais evidente delas, a sua territorialização
precária. A vulnerabilidade locacional sujeita o grupo às diversas dimensões de desamparo: desconforto face às
intempéries; insalubridade; insegurança frente aos estabelecidos que lhes dirigem olhares de desconfiança. Assim,
nasce mais um projeto de parceria entre a prefeitura de Rio do Sul, Instituto Federal Catarinense e PET
Agroecologia, com ênfase na ajuda assistencial aos moradores de rua do munícipio através da agricultura. Dada às
condições econômicas apresentadas pelos moradores de rua julgou-se pertinente realizar um projeto em que fossem
complementadas as condições de alimentação dos participantes, bem como melhorar a qualidade dos hábitos
alimentares, promovendo saúde e bem estar social.

Objetivos:
¿ Elaborar atividades da vida diária e de forma prática na área do meio ambiente, dando ênfase a agroecologia; ¿
Despertar o interesse das pessoas para o cultivo de horta e conhecimento de práticas agroecológicas; ¿ Dar



Ministério da Educação
Relatório de Atividades 2017

LEONARDO DE OLIVEIRA NEVES 18/03/2019 16:15:14 - Página 3 de 21

oportunidade 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; ¿ Degustação do alimento semeado, cultivado e colhido; ¿ Criar, na unidade, uma área verde produtiva
pela qual, todos se sintam responsáveis e satisfeitos; ¿ Construir a noção de que o equilíbrio do ambiente é
fundamental para o equilíbrio mental.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada 01 (uma) vez por semana, durante o período de 02 horas na horta do município de Rio do
Sul, localizada na CASA POP. As atividades serão divididas em grupo e realizadas com supervisão dos Bolsistas
PET, pelo Tutor e pelo responsável da CASA POP. Serão realizadas diversas atividades que envolvem uma horta,
sendo tudo realizada com a filosofia da agroecologia. O projeto terá colaboração do curso técnico em Agroecologia
através da Professora Flávia Queiroz.

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 social, ensino e extensão. Estimular à reflexão da participação dos alunos do
curso de agronomia na área de assistência aos moradores de rua.

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

Plenamente desenvolvido

Atividade - LEVANTAMENTO DA INFLUÊNCIA DO USO DE
AGROTÓXICOS NA SAÚDE DE AGRICULTORES DO ALTO VALE
DO ITAJAÍ-SC

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto foi considerado satisfatório pelo grupo, e atingiu as ações da tríade pesquisa, ensino e extensão. Quanto
ao eixo pesquisa foram realizadas entrevistas com aproximadamente 20 famílias de agricultores, onde os resultados
já estão em fase de análise para publicação. Quanto ao ensino a elaboração do questionário na forma técnica foi de
grande aprendizado para o grupo. Já no eixo extensão foi o contato direto com os agricultores enriquecendo o
conhecimento dos alunos do curso de agronomia quanto a realidade das atividades executadas pelos agricultores.
Ponto Positivo foi a interação do aluno do curso de agronomia com a realidade regional dos agricultores. Ponto
negativo foi à falta de tempo, tanto do grupo como dos entrevistados para realização de mais entrevistas com os
agricultores.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

2 01/03/2017 31/12/2017
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Descrição/Justificativa:
Desde o século XIX, os adubos minerais, ou químicos e agrotóxicos para controle de pragas começaram a ser
utilizados na Europa. No início do mesmo século, o seu uso progrediu nos países industrializados, mas ganhou
força após a Segunda Guerra Mundial. Esse imenso desenvolvimento tornou-se possível pela multiplicação das
fontes extrativas e pelo desenvolvimento das indústrias de transformação ou de síntese desses adubos. O aumento
considerável do rendimento por hectare das culturas ao longo das décadas resulta no aumento do uso de
agrotóxicos possibilitando uma investigação acima destes produtos. Alguns foram retirados do mercado, já que
descobriram características altamente negativas para a saúde humana e animal. A toxidade pode ser dividida em
crônica e aguda. Ou seja, o organismo logo reage mostrando sintomas pela toxidade, muito comum entre
agricultores e pessoas que trabalham em indústria de formulações, também em pessoas ou animais que
acidentalmente se contaminaram. Os sintomas poderão ser fatais ou reversível dependendo da dose. A intoxicação
crônica caracteriza-se por surgimento tardio, em meses ou anos, por exposição pequena ou moderada a produtos
tóxicos, acarretando em danos irreversíveis.

Objetivos:
¿ Avaliar a exposição de agricultores a agrotóxicos e possíveis efeitos causados na sua saúde.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Inicialmente, alunos do curso de Agronomia do IFC Rio do Sul, cujas famílias trabalham na agricultura,
responderão um questionário referente a alguns aspectos sociais, e ao uso de defensivos agrícolas e possíveis casos
de intoxicação em suas famílias. Após esta etapa, será escolhida um tipo de cultivar frequente na região para
analisar os impactos dos agrotóxicos utilizados naquela determinada cultura na saúde humana, através de um
levantamento de casos de intoxicação e de sintomas associados à exposição aguda e crônica.

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:
O impacto do uso de agrotóxicos sobre a saúde humana vem sendo tratado como uma das principais prioridades de
toda a comunidade científica ao redor do planeta, particularmente nos países em desenvolvimento onde estes
agentes químicos são amplamente utilizados na produção agrícola. Espera-se encontrar resultados que contribuam
para um levantamento preliminar da exposição humana a agrotóxicos e de fatores associados às causas que levam
ao agravamento dos quadros de contaminação humana observados na região. Além disso, não existe nenhuma
informação referente a um levantamento deste tipo realizado na região.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será uma avaliação qualitativa, ou seja, apresentação de relatórios, palestras para o grupo e interessados na área,
participação em feiras, congressos e publicações de artigos em revistas. Além disso, o petiano responsável pela
atividade será avaliado através de visitas ao local experimental e pela responsabilidade em conduzir o experimento.

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

Avaliação:
Plenamente desenvolvido
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Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto foi considerado satisfatório pelo grupo, e atingiu as ações da tríade pesquisa, ensino e extensão. Quanto
ao eixo pesquisa o grupo realizou análise dos parâmetros físicos das plantas e revisões bibliográficas. Quanto eixo
ensino o aprofundamento do conhecimento da cultura com o levantamento de revisões bibliográficas com relação
ao desenvolvimento da cultura foi de grande importância para dar subsídios nas apresentações em eventos
relacionados a nogueira pecan. Já na parte de extensão foi apresentado os resultados em encontros ¿DIA DE
CAMPO¿ com os agricultores e produtores de nogueira pecan, assim como eventos regionais e nacionais. Ponto
positivo a interação com os agricultores nos dias de campo realizados, tanto no IFC como nas propriedades dos
agricultores. Não foram relacionados pontos negativos. Essa atividade já vem sendo realizada há 05 anos desde a
implantação do pomar no IFC.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

2 01/03/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
A nogueira pecã (Carya illinoensis K.) é uma árvore originária do sul dos EUA, são árvores caducifólias e pode
produzir frutos pro 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 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 03 anos , tornando um
polo no estudo da nogueira pecã, auxiliando diretamente com os agricultores que cultivam a espécie.

Objetivos:
Avaliar a adaptabilidade de diferentes variedades de nogueira pecã, sob sistema de cultivo agroecológico, no Alto
Vale do Itajaí. Elaborar práticas de manejo da cultura junto com os agricultores da região. Analisar o crescimento
da cultura diante os elementos climáticos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A pesquisa vai para o seu quarto ano consecutivo, é realizado no pomar experimental de nogueira pecã no IFC, Rio
do Sul, no setor da AGRI II. Estão sendo avaliadas quatro variedades de nogueira pecan: a Imperial, Comum,
Barton e Melhorada. São realizadas práticas de manejo mensalmente, e avaliação das partes físicas da planta 01 vez
por semestre. São avaliadas aspectos da fenologia, variabilidade e produção em ramos de todas as variedades. O
projeto tem como coordenador o Prof. Claudio Keske, Denise Fernandes e Flávia Queiroz, além dos técnicos do
IFC.

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:
Por ser uma espécie com pouca informação na região, espera-se melhorias para a Instituição em relação ao Ensino,
Pesquisa e Extensão por meios de socialização dos resultados com a comunidade, publicações, etc. Além disso vai
reforçar o setor Agroecológico do Instituto Federal Catarinense, campus Rio do Sul, devido a condução do pomar
de nogueira pecã ser no sistema agroecológico.
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será uma avaliação qualitativa, ou seja, apresentação de relatórios, palestras para o grupo e interessados na área,
participação em feiras, congressos e publicações de artigos em revistas. Além disso, o responsável pela atividade
será avaliado através de visitas ao local experimental e pela responsabilidade em conduzir o experimento.

Atividade - Atividades Integradoras: Reunião Semanal

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Durante o ano foram realizadas periodicamente a cada 15 dias reuniões com o grupo, tanto no campo como em sala
de aula. Quando acontecia em campo, normalmente sexta à tarde, todos os alunos participavam das atividades,
intercalando entre pesquisa e ensino, ou seja, todo o grupo participava e ajudava nos projetos de pesquisa, por
consequência sendo uma atividade de ensino. Ponto Positivo todos tinham conhecimento dos projetos realizados,
não foram verificados pontos negativos pelo grupo. Quando acontecia na sala de aula, eram realizadas
apresentações orais de cada projeto, normalmente eram selecionados 02 projetos por reunião para serem
apresentados e discutidos em grupo, ponto positivo a interação e a descoberta de novas ideias, não houveram
pontos negativos relatados. A atividade planejada foi muito satisfatória, levando o aluno a aprender a elaborar uma
apresentação, bem como melhorar a sua oralidade.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

2 01/03/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
O PET Agroecologia Rural Sustentável é composto por 12 petianos e 1 tutora. Semanalmente será realizada uma
reunião de tutoria com a presença obrigatória de todos os petianos, para tratar de questões inerentes a cada uma das
atividades desenvolvidas pelos Petianos.

Objetivos:
Integrar os Petianos. Planejar coletivamente as atividades. Acompanhar estudos na área da agroecologia.
Apresentar artigos produzidos na área agroecológica. Acompanhar e elaborar artigos referente a cada pesquisa
realizada no PET Agroecologia.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será realizada no período da noite semanalmente com a participação de todos os petianos e o tutor, podendo
também participar alunos e professores interessados na área da agroecologia.

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:
Será aberta aos alunos e professores a discussão na área da agroecologia, melhorando o entendimento sobre o
assunto, consequentemente melhorando o curso da agronomia, principalmente na área agroecológica.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será uma avaliação qualitativa dos trabalhos, avaliando a oralidade na apresentação.
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Atividade - PRODUTIVIDADE E RENDIMENTO DE BRÓCOLIS
COM DIFERENTES DOSES DE BIOFERTILIZANTE ORGÂNICO
NA REGIÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - SC

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto foi considerado satisfatório pelo grupo, e atingiu as ações de pesquisa e ensino. Quanto ao eixo pesquisa
os petianos avaliaram novas tecnologias de aplicação de produtos alternativos, no caso o biofertilizante bovino,
para melhorar o rendimento e a produção da cultura do brócolis. Quanto ao eixo ensino os petianos aprenderem
através de revisões bibliográficas sobre a utilização e aplicação do biofertilizante bovino. No entanto, devido a
carga horária elevada do curso de agronomia impossibilitou que fossem realizados encontros com os agricultores
agroecológicos para apresentação dos resultados encontrados. Desta forma só foi possível realizar a divulgação dos
resultados em eventos científicos, como: FETEC e Congresso internacional de agroecologia. Ponto positivo
crescimento do aluno em realizar e conduzir um experimento de cunho cientifico visando respeitar a tríade
pesquisa, extensão e ensino. Ponto negativo foi a não realização de encontros com os agricultores. Além disso, no
decorrer do projeto foi utilizado caldas agroecológicas para controle de insetos praga pelo grupo.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

2 01/04/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
O brócolis (Brassica oleracea L.) é uma hortaliça reconhecida pelas propriedades anticancerígenas, possuindo
quantidades elevadas de oxidantes, como a vitamina A, C, E e minerais (Ca e Mg). Atualmente, com aumento da
preocupação por qualidade de saúde os alimentos produzidos naturalmente sendo livre de produtos químicos vêm
ganhando espaço. Grande parte da energia na agricultura orgânica vem dos microrganismos, plantas, animal e
esterco. Os biofertilizantes orgânicos são uma forma de aporte de energia biológica através de microrganismos,
gerando nutrientes ao sistema, aumentando o nível de produtividade das culturas. Não existe pesquisas sobre o uso
de biofertilizantes com a cultura do brócolis, sendo de extrema relevância cientifica para a comunidade da região
do Alto Vale do Itajaí, SC.

Objetivos:
Avaliar o desenvolvimento e rendimento de produção de brócolis variedade de cabeça única sobre diferentes
dosagens de biofertilizante orgânico na região do Alto Vale do Itajaí, SC.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O projeto será desenvolvido no Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul. O biofertilizante orgânico
utilizado será constituído de água, esterco bovino, cinzas de lenha, leite bovino e melaço, seguindo as
recomendações técnicas descritas por RIVEIRA (2007). O delineamento experimental será em blocos ao acaso
(DBC) contendo quatro tratamentos e quatro repetições, resultando dezesseis unidades experimentais. Os
tratamentos serão diferentes concentrações de calda do biofertilizante diluídas em água, sendo: testemunha quando
sem aplicação de biofertilizante 0,0 % (T0); 2,5 % de biofertilizante (T1); 5,0 % de biofertilizante (T2); e 10,0 %
de biofertilizante (T3). O brócolis será encaminhada ao laboratório para as análises morfológicas e 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:
Melhorias para a Instituição de Ensino, Pesquisa e Extensão por meios de socialização dos resultados com a
comunidade, publicações, etc. Reforçar o setor Agroecológico do Instituto Federal Catarinense, campus Rio do Sul,
esperando-se encontrar resultados satisfatórios para a cultura do brócolis e compara-los com os resultados obtidos
em 2016. Espera-se eu os resultados possam ser aplicados no setor de produção da instituição, além disso, que os
resultado que possam ser difundidos na comunidade, através de publicações em revistas cientifica, artigos em
congressos e também deixar os alunos das aulas práticas próximos do experimento atuando como instrumento de
Ensino junto a Pesquisa.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será uma avaliação qualitativa, ou seja, apresentação de relatórios, palestras para o grupo e interessados na área,
participação em feiras, congressos e publicações de artigos em revistas. Além disso, o responsável pela atividade
será avaliado através de visitas ao local experimental e pela responsabilidade em conduzir o experimento.

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

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto foi considerado satisfatório pelo grupo, e atingiu as ações de pesquisa e ensino. O início do projeto à
campo só pode ser realizado no mês de dezembro, devido ao atraso da entrega das variedades de mirtilo pela
empresa. No entanto, o planejamento da atividade teve início no mês de fevereiro, com a realização de revisão
bibliográfica, escolha das variedades, delineamento da área experimental e análise de solo, atividades que podem
ser inseridas, tanto nos eixos pesquisa e ensino. Em dezembro com a chegada das mudas o grupo pode pôr em
execução o planejamento inicial, nesse mês foram realizadas atividades de medição dos parâmetros físicos da
planta, para análise da adaptabilidade das variedades, os dados estão sendo tabulados em planilhas eletrônicas. Os
resultados estão sendo preparados para publicação em eventos da área em 2018. Ponto Positivo foi a dedicação dos
Petianos na implantação da atividade. Ponto negativo, foi o atraso da entrega das mudas, comprometendo o
cronograma de execução do projeto.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

2 01/03/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
O mirtilo (Vaccinium myrtillus L.) é originário de algumas regiões da Europa e América do Norte. Apresenta
grande valor econômico. O cultivo comercial do mirtilo está em franca expansão em países da América do Sul,
tendo sua expansão sob influência em grande parte pela demanda mundial da cultura, sendo esta demanda geradora
de oportunidades de negócio para o setor produtivo brasileiro, principalmente da nossa região. Sendo assim,
IFC-Rio do Sul irá implantar um pomar com 100 mudas. Não existem trabalhos relacionados a adaptabilidade da
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cultura na região, sendo de grande importância o conhecimento sobre como a planta se adapta na região do Alto
Vale do Itajai, SC.

Objetivos:
Avaliar a adaptabilidade e produtividade da cultura do mirtilo, em sistema de cultivo agroecológico, na região do
Alto Vale do Itajaí. Elaborar práticas de manejo da cultura junto com os agricultores da região. Analisar o
crescimento da cultura diante os elementos climáticos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O projeto está sendo desenvolvido na Estação Experimental do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul.
Serão implantadas 100 mudas de mirtilo. Serão realizadas medições trimestrais o diâmetro e o peso dos frutos, grau
Brix, acidez e teor de sólidos solúveis totais, associando com dados meteorológicos obtidos pela estação do Ifc. O
projeto terá como colaborador Professores Claudio Keske, Alexandra Goede e Flávia Queiroz, além da equipe de
técnicos do IFC.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Melhorias para o curso de agronomia, dando ênfase na área agroecológica; - Melhorias para o IFC tornando polo na
pesquisa de mirtilo; Espera-se encontrar resultados satisfatórios na implantação e na adaptabilidade da cultura do
mirtilo, além disso, resultado que possam ser difundidos na comunidade, através de publicações em revistas
cientifica, artigos em congressos etc. - Apresentar os resultados aos agricultores da região através de \"DIA DE
CAMPO\".

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será uma avaliação qualitativa, ou seja, apresentação de relatórios, palestras para o grupo e interessados na área,
participação em feiras, congressos e publicações de artigos em revistas. Além disso, o responsável pela atividade
será avaliado através de visitas ao local experimental e pela responsabilidade em conduzir o experimento.

Atividade - AVALIAÇÃO DA ADAPTABILIDADE DA CULTURA DA
GOIABEIRA SERRANA NA REGIÃO DO ALTO VALE DO
ITAJAÍ/SC

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto foi considerado satisfatório pelo grupo, e atingiu as ações de pesquisa e ensino. Quanto ao eixo pesquisa
o grupo realizou análise dos parâmetros físicos e químicos das plantas e frutos, à campo como em laboratório, além
de revisões bibliográficas sobre artigos já publicados no tema. Quanto eixo ensino o aprofundamento do
conhecimento da cultura com o levantamento de revisões bibliográficas e o conhecimento do desenvolvimento da
cultura da goiaba serrana foi de grande importância para dar subsídios nas apresentações em eventos relacionados a
mesma. Ponto positivo a parte laboratorial com as análises dos frutos. Ponto Negativo a não elaboração de práticas
de manejo junto com os agricultores, isso ocorreu pela falta de dados dos frutos.
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Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

2 01/03/2017 31/12/2017

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. Não existem trabalhos referente à adaptabilidade da goiaba serrana na região do
Alto Vale, tornando a pesquisa de extrema relevância cientifica.

Objetivos:
Avaliar a adaptabilidade da cultura da goiaba serrana nas características edafoclimáticas na região do Alto Vale do
Itajaí/SC. Elaborar práticas de manejo da cultura junto com os agricultores da região. Analisar o crescimento da
cultura diante os elementos climáticos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A pesquisa vai para o quinto ano consecutivo, o pomar experimental de goiabeira serrana está implantado no
Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul. São realizadas medições semestrais da altura e do diâmetro dos
dois principais ramos de cada planta. Além disso, serão realizadas avaliações em laboratório do diâmetro e o peso
dos frutos, grau Brix, acidez e teor de sólidos solúveis totais, essas analises farão parte de outro projeto do PET. O
projeto tem colaboração dos Professores Claudio Keske, Alexandra Goede e Flávia Queiroz.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Melhorias para o Instituto Federal Catarinense, principalmente no curso de agronomia, dando ênfase na área de
agroecologia. Espera-se encontrar resultados satisfatórios na adaptabilidade da goiaba serrana, além disso,
resultado que possam ser difundidos na comunidade, através de publicações em revistas cientifica e artigos em
congressos. Oferecimento de \"DIA DE CAMPO\" aos agricultores, mostrando o potencial da cultura para a região
do Alto Vale.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será uma avaliação qualitativa, ou seja, apresentação de relatórios, palestras para o grupo e interessados na área,
participação em feiras, congressos e publicações de artigos em revistas. Além disso, o responsável pela atividade
será avaliado através de visitas ao local experimental e pela responsabilidade em conduzir o experimento.

Atividade - Participação eventos relacionados com o PET

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade foi considerada satisfatória pelo grupo, uma vez que todos os petianos puderem participar de algum
evento em 2017, os quais foram: XX SULPET em Florianópolis; Congresso internacional em agroecologia em
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Brasilia; FETEC em Rio do SUL; MICTI em Camboriú e Dias de campo da Noz pecan, encontro de agroecologia
na cidade de Santa Rosa de Lima. Ponto positivo foi a interação com demais profissionais da área, aumento do
número de publicações dos Petianos, conhecimento de trabalhos realizados por outros alunos e grupos. Não
detectamos pontos negativos nessa atividade.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

1 01/03/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
A participação do grupo nos eventos relacionados ao Programa de educação Tutorial é de extrema importância,
pois possibilita estar em contato com outros grupos e uma diversidade de opiniões, enriquecendo os participantes
social e culturalmente. A integração propicia um ganho significativo e amadurecimento dos petianos em relação as
questões sociais e políticas que envolvem o programa.

Objetivos:
Interagir com grupos PET de outras instituições; Fortalecer o programa; Discutir questões pertinentes ao programa;
Trocar de experiências que propiciem a troca de conhecimento e enriquecimento da formação dos Petianos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os encontros regionais e nacionais são organizados pelas instituições responsáveis. A participação nos eventos
regionais e nacionais do PET estará condicionada à possibilidade e disponibilidade dos membros do grupo,
contudo, sempre será feito o esforço para que todos os membros do grupo possam participar de todas as atividades
relacionadas ao programa ou ao assunto agroecologia.

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:
Melhoria das atividades desenvolvidas pelo grupo direcionadas ao curso de agronomia, conhecimento e integração
com outros PETs. Desenvolvimento de atividades conjuntas que atendam demandas mais amplas da sociedade;
Socialização entre os diferentes grupos fortalecendo a integração e inclusão social.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O aproveitamento dos eventos como forma de crescimento e enriquecimento da formação do grupo será feita
através da discussão dentro do grupo após cada encontro, trazendo os temas abordados e a contribuição dado pelo
grupo e aquela adquirida pelo mesmo.

Atividade - INCIDÊNCIA DE PLANTAS DANINHAS EM
DIFERENTES TIPOS DE TRATAMENTOS E VERIFICANDO O
DESENVOLVIMENTO DO ALFACE

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto foi considerado satisfatório pelo grupo, e atingiu as ações de pesquisa e ensino. Quanto ao eixo pesquisa
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os alunos avaliaram novas tecnologias de redução da incidência de plantas daninhas na competição com a cultura
do alface através da utilização de filmes plásticos, analisando a produtividade final da cultura. Quanto ao eixo
ensino os Petianos aprenderam a pôr em prática técnicas pesquisadas em outros artigos encontrados na literatura,
além disso, tiveram a possibilidade de acompanhar alunos do ensino médio na realização do projeto. Devido a
carga horária elevada do curso de agronomia impossibilitou que fossem realizados encontros com os agricultores
agroecológicos para apresentação dos resultados encontrados. Ponto positivo foi o conhecimento da aplicação da
tecnologia de filmes plásticos no controle de daninhas e na produtividade do alface durante todas as fases da
cultura, e a interação com os alunos do ensino técnico do IFC. Já foram realizados 02 experimentos em conjunto
com os alunos do ensino médio, e a atividade está na fase de tabulação e análise dos dados, e serão publicados em
periódicos e eventos da área. Não foi verificado pelo grupo pontos negativos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

2 01/02/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
A alface é cultivada no Brasil e no mundo servindo como fonte de alimentação para pessoas que desejam ser mais
saudáveis, pois disponibilizam para o corpo grande quantidade de água; vitaminas, sais minerais e fibras; regulam o
intestino dentre outros benefícios que são oferecidos. A alface é a cultura folhosa mais consumida no Brasil e 3º
hortaliça em volume de produção. O excesso de plantas daninhas podem acarretar prejuízos na produção da cultura,
podendo haver perdas elevadas conforme a quantidade de plantas invasoras presentes na área implantada com
alface, neste âmbito para solucionar o problema está relacionado com a quantidade de luminosidade que o solo está
recebendo durante o dia, o que proporciona a utilização de filme plástico sobre o canteiro para impedir a
germinação de sementes de plantas invasoras.

Objetivos:
¿ Verificar a quantidade de plantas daninhas presentes na cultura da alface; ¿ Verificar o desenvolvimento da alface
em áreas que possuem elevado grau de plantas daninhas; ¿ Detalhamento dos resultados obtidos;

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O experimento está implantado no Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul. Sendo implantado em 15
lotes com três tratamentos diferentes utilizando filme preto e transparente e lotes sem filme plástico para servir
como testemunha em relação aos outros lotes. Serão realizadas contagens das folhas do alface semanalmente para
verificar o desenvolvimento em áreas que possuem alta infestação de plantas daninhas. Chegando ao ponto de
colher a alface serão retiradas os filmes pretos e transparentes juntamente com a área sem tratamento, serão
coletadas as ervas daninhas separadamente e transferidas para o laboratório do Campus para verificar o volume,
massa e quantidade de plantas invasoras por lote.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Melhorias para o Campus do Instituto Federal Catarinense, principalmente no curso de agronomia, resultados
obtidos através do experimento relacionado com o curso de agroecologia, transmitindo conhecimento para
produtores e estudantes do curso de agronomia e técnico agrícola. Espera-se resultados satisfatórios
disponibilizando como artigos através da internet e em eventos científicos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será uma avaliação qualitativa, ou seja, apresentação de relatórios, palestras para o grupo e interessados na área,
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participação em feiras, congressos e publicações de artigos em revistas. Além disso, o petiano responsável pela
atividade será avaliado através de visitas ao local experimental e pela responsabilidade em conduzir o experimento.

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

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Foi apresentado o PET para as turmas que iniciaram no curso de Agronomia no primeiro semestre e no segundo
semestre de 2017. O grupo elaborou e apresentou, como ação de ENSINO, o grupo utilizou datashow e diversas
fotos. Na apresentação foi abordada os objetivos e filosofia do PET, mostrando os deveres, tanto do Tutor como
dos Petianos. Foram apresentados os projetos realizados no grupo PET Agroecologia Rural Sustentável e
respondida todas as dúvidas referentes ao programa. A avaliação da apresentação foi percebida pelo interesse dos
novos alunos do curso em ingressar no programa. Foi muito satisfatória a atividade proposta sendo muito
interessante, já que os novos alunos não tinham conhecimento do Programa Educação Tutorial voltado para
Agroecologia.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

1 01/03/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
Apresentar a filosofia do PET AGROECOLOGIA, bem como suas atividades, com o objetivo de estimular os
alunos a participarem desse Programa. Apresentar os objetivos e a filosofia do Programa de Educação Tutorial,
bem como das atividades desenvolvidas pelo grupo PET AGROECOLOGIA, isto é, a divulgação de suas ações
relativas à: Pesquisa, Ensino e Extensão. Esta atividade deverá proporcionar um primeiro contato com os
ingressantes do curso de agronomia com o Programa de Educação Tutorial e evidenciar sua relevância como
ferramenta de integração e socialização dentro da estrutura do IFC. Adicionalmente, esta atividade oferece um
importante espaço para o desenvolvimento de habilidades dos petianos como palestrantes.

Objetivos:
Apresentar as atividades realizadas pelo PET AGROECOLOGIA, bem como apresentar o que é o programa de
educação tutorial. - incentivar os ingressantes do curso de agronomia, a participar de projetos de pesquisa, ensino e
extensão do programa PET. - Apresentar as atividades do programa PET aos demais docentes e discentes do IFC-
Campus Rio do Sul.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Apresentação oral e com apoio visual da estrutura, os objetivos e filosofia do PET, bem como das atividades
desenvolvidas pelo grupo PET AGROECOLOGIA. A apresentação será destinada a todos os interessados a
participar do programa PET do IFC- Rio do Sul, e será dividido em duas etapas. A primeira etapa será destinada
aos alunos ingressantes no primeiro semestre de 2017 e a segunda etapa será a apresentação do PET Agroecologia
aos alunos ingressantes no segundo semestre de 2017.

Quais os resultados que se espera da atividade?
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Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Melhorias para o Instituto Federal Catarinense, campus rio do sul, na área da pesquisa, ensino e extensão. Estimular
a participação dos alunos do curso de agronomia na participação de projetos nas diversas áreas do curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os petianos e a atividade serão avaliados durante a preparação para a apresentação dos projetos realizados pelo
programa PET Agroecologia através de formulário entregue logo após a apresentação do PET aos ingressantes do
curso de agronomia.

Atividade - Criação em laboratório do predador Euborellia annulipes

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto foi considerado satisfatório pelo grupo, e atingiu as ações de pesquisa e ensino. Os alunos puderam ter
uma nova experiência com relação a criação de insetos em laboratório, aumento do conhecimento através de
revisões bibliográficas, controle biológico e o funcionamento de biofábricas. Essas atividades foram consideradas
pelo grupo dentro dos eixos pesquisa e ensino. Além dessas atividades citadas no eixo ensino os Petianos tiveram a
oportunidade de realizar atividades em parceria com os alunos do ensino médio do curso de agroecologia. Ponto
Positivo conhecimento de nova tática de controle de pragas e a interação com os alunos do ensino médio. Ponto
Negativo falta de um ambiente mais elaborado para o aumento da multiplicação dos insetos. Resultados das
atividades já foram publicados em eventos da área.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

2 01/03/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
Como alternativa ao controle químico de pragas, que causa contaminação do ambiente, desequilíbrio biológico,
efeitos prejudiciais ao homem e outros animais, e seu alto custo, está sendo estudado o uso do controle biológico,
que fornece alternativas ao uso indiscriminado dos inseticidas (Martinez & Van Emdem, 2001). Os dermápteros
têm despertado grande atenção, pois são predadores com alta capacidade de ataque e que se alimentam de diversas
presas. A espécie E. annulipes é conhecida como predador polífago, importante para o controle de muitos insetos
praga. Lemos (1997), os define como predadores vorazes, o que os torna consumidor de uma série de pragas, nas
mais diferentes culturas, principalmente de ovos e fases imaturas de insetos das ordens Lepidoptera, Homoptera,
Coleoptera e Diptera.

Objetivos:
Iniciar uma criação em laboratório do predador E. annulipes; Estabelecer, em dieta artificial, a criação massal deste
inseto; Estudar a melhor maneira de estabelecer tal criação; Definir a melhor dieta para o desenvolvimento dos
insetos; Realizar, periodicamente, liberações no campo do predador.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os insetos serão mantidos em caixas plásticas com fundo revestido por papel absorvente umedecido.
Semanalmente, será realizada a troca do papel, mantendo-as em condições assépticas. Tanto os adultos como as
ninfas serão alimentadas com dieta artificial fornecida em recipientes de plásticos. O alimento será trocado duas
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vezes por semana. Após a constatação da ocorrência de posturas, as fêmeas com seus ovos serão transferidos para
uma placa de Petri, contendo no seu interior dieta e papel absorvente umedecido. Três dias após a eclosão das
ninfas, as fêmeas serão transferidas para as caixas de criação de adultos, e as ninfas serão separadas e mantidas em
placas de Petri contendo em seu interior o alimento. O projeto terá como orientação a professora Flávia Queiroz de
Oliveira.

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:
Esta atividade irá proporcionar aos estudantes a possibilidade de conhecer o sistema de criação de insetos benéficos
ao sistema agrícola, uma vez que o controle biológico vem se mostrando, ao longo dos anos, uma alternativa
altamente viável para o controle de insetos-praga. A criação de predadores em laboratório se mostra, ainda, como
uma atividade rentável, uma vez que é possível verificar no país o aumento da quantidade de laboratórios
especializados em criação e liberação de inimigos naturais, tendo em vista o interesse crescente de diversos
produtores por adotar esta tática de controle de pragas. O controle biológico é uma alternativa ao controle químico,
propiciando assim uma redução significa do uso indiscriminado de inseticida sintético, reduzindo os danos
causados ao meio ambiente

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O grupo poderá avaliar a atividade a partir do desenvolvimento da criação. Saberão que a manutenção e o aumento
da quantidade de insetos dependerão da dedicação, do empenho e do trabalho deles, pois se trata de seres vivos e
necessitam de atenção e de cuidados para que possam responder ao que buscamos e propomos.

Atividade - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA WEBSITE DO
PET AGROECOLOGIA RURAL SUSTENTÁVEL

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade foi considerada satisfatória pelo grupo, uma vez que o âmbito de divulgação dos trabalhos do PET
foram aumentados, visto que a internet tem um alcance mundial, não restringindo ao grupo a divulgação dos
resultados apenas em eventos regionais, nacionais e internacionais. São utilizados pelo grupo as seguintes redes
sociais: FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE e WEBSITE. Ponto positivo a divulgação dos trabalhos
realizados em mídia digital. Ponto negativo, a demanda de tempo para realizar as atualizações.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

2 01/03/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
A website é de grande importância para divulgação das atividades realizadas pelo grupo PET Agroecologia Rural
Sustentável. Além disso, servirá para visualização das publicações realizadas pelo grupo. Informações dos
respectivos Petianos e do tutor.



Ministério da Educação
Relatório de Atividades 2017

LEONARDO DE OLIVEIRA NEVES 18/03/2019 16:15:14 - Página 16 de 21

Objetivos:
Divulgar o grupo, seus componentes, atividades e eventos programados. Promover a visibilidade do grupo perante
a comunidade. Atualizar dados do grupo semanalmente.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será atualizada semanalmente, será realizada a atualização de notícias, eventos e artigos sobre agroecologia de
interesse à comunidade acadêmica e também dos resultados obtidos nas ações executadas. Melhoria da atualização,
com a transferência da página para a página da Universidade.

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:
Divulgação do Instituto Federal Catarinense, através das ações do grupo. Divulgação dos resultados obtidos junto à
comunidade acadêmica e sociedade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada pelo material colocado no ar, sendo os mesmos avaliados pelo grupo e pelo tutor,
professores orientadores e profissionais das áreas envolvidas.

Atividade - PROJETO SALA ABERTA - ENSINANDO A APRENDER

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto foi realizado a partir de uma demanda por parte da coordenação de ensino do IFC, onde alguns alunos
reivindicavam espaço amplo e silencioso, com acesso a internet, para que pudessem realizar as atividades extra
sala. A atividade teve ações relacionadas à ensino e pesquisa. Quanto ao ensino podemos citar a realização de
atividades junto aos alunos do técnico, onde os mesmos traziam suas dúvidas para serem sanadas, e o grupo
auxiliava na resolução das mesmas. Quanto a pesquisa o grupo fazia o levantamento da frequência dos alunos no
projeto. O projeto foi considerado satisfatório pelo grupo, tendo como ponto positivo a interação dos alunos da
graduação do curso de agronomia, com os alunos do ensino médio. Ponto negativo foi a baixa participação dos
alunos do ensino médio, verificado nos levantamentos realizados pelo grupo, através de listas de presença. Mesmo
assim, os resultados foram apresentados na FETEC/2017 na forma oral tendo sido bastante elogiado pelos
avaliadores, parabenizando o grupo pela iniciativa.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

4 03/05/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
É uma iniciativa do PET Agroecologia juntamente com a direção do Instituto Federal Catarinense. Essa iniciativa
partiu de uma demanda dos próprios alunos do ensino técnico do IFC. Pretende ser um ambiente educativo
diferente daquele a que o aluno está habituado a viver nas áreas curriculares disciplinares, aproveitando o seu
tempo livre de forma construtiva e enriquecedora. Podendo, o aluno receber um apoio individualizado ou em
pequenos grupos. Essa atividade de Ensino onde todos os Petianos terão a responsabilidade de construir uma
interação com os alunos do ensino médio, ajudando os alunos quando solicitado.
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Objetivos:
¿ Favorecer o desenvolvimento de atitudes e hábitos de trabalho autónomo ou em grupo; ¿ Propiciar um ambiente
escolar tranquilo e saudável, valorizando o estudo, bem como o bom relacionamento entre os alunos do técnico
com os alunos da graduação. ¿ Criar mecanismos de apoio ao estudo e de gestão dos diferentes ritmos de
aprendizagens dos alunos; ¿ Promover um papel ativo dos alunos na resolução dos seus problemas de
aprendizagem e no esclarecimento de dúvidas; ¿ Desenvolver nos alunos o sentido de responsabilidade pessoal e
social.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada 02 (duas) vezes por semana, terça-feira e quinta-feira, no período noturno, das 19:00
horas às 21:30 horas. A princípio será destinada uma sala ampla, com mesas maiores do que as de sala de aula, com
acesso a internet, com capacidade para 40 alunos. Os Petianos quando solicitados poderão dar assistência aos
alunos.

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:
Esta atividade de ensino irá proporcionar aos estudantes do curso de graduação o senso de responsabilidade,
crescimento acadêmico, interação com as práticas de docência, interação com os alunos do ensino técnico. Os
resultados serão analisados mensalmente, e disponibilizados a direção do IFC. Além disso, o projeto será
apresentado a sociedade através de congressos e websites.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os Petianos serão avaliados qualitativamente, através de relatórios mensais, visando melhorar o atendimento aos
alunos do ensino técnico.

Parcialmente desenvolvido

Atividade - PROJETO HORTOTERAPIA - CULTIVANDO COM
MÃOS ESPECIAIS

Avaliação:
Parcialmente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Projeto foi realizado de forma esporádica, não como previsto no projeto original, pois em 2017 a APAE Rio do Sul
passou por obras que dificultou a realização da parte prática do projeto. Essa atividade dentro da tríade ensino,
pesquisa e extensão, foi considerada pelo grupo como atividade de ensino e extensão. Quando realizado, eram
atividades de ensino em sala de aula referente a área da agroecologia, como a realização de: Desenhos e pinturas,
apresentação e identificação de plantas e sementes, apresentação de vídeos, etc. Já na parte de extensão os
integrantes do grupo puderam divulgar, repassar e interagir os conhecimentos relativos à área da agroecologia aos
alunos da comunidade oriundas da região do Alto Vale. O projeto teve como ponto positivo a interação dos alunos
do curso da agronomia com a realidade da educação especial, foi discutido no grupo que além do ensino e da
extensão, a parte social ficou muito evidente, corroborando com a filosofia dos programas de educação tutorial.
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Ponto negativo foi a não realização de atividades à campo. Mesmo com todas essas dificuldades o trabalho foi
considerado satisfatório pelo grupo. Em 2017 os resultados das atividades dos anos de 2015 e 2016 foram
apresentados no SULPET, encontro regional da região Sul do Brasil, e no congresso internacional de agroecologia
realizado na cidade de Brasília.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

4 01/08/2017 31/12/2017

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. O município de Rio do Sul com população
aproximada de 70 mil habitantes, registra segundo o Sistema de Informação da Atenção Básica do Ministério da
Saúde aproximadamente 800 casos pessoas com deficiência, sendo que uma grande parcela dessa população vive
realidade de graves carências sociais. A horta pode ser um dos meios que favorece a mudança de valores, atitudes e
hábitos, não só dos alunos, mas também dos professores e de todos que estão envolvidos. A hortoretapia é um
método que combina o aprendizado das plantas e o manejo do solo para cultivo de espécies na melhoria da
qualidade do alimento.

Objetivos:
Elaborar atividades da vida diária e de forma prática na área do meio ambiente, dando ênfase a agroecologia,
auxiliando na autonomia e na independência de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Despertar o
interesse dos alunos para o cultivo de horta e conhecimento de práticas agroecológicas; Dar oportunidade aos
alunos de aprenderem uma forma de trabalho autônomo com o cultivo das hortaliças; Levar a conscientização da
importância de estar saboreando um alimento saudável e nutritivo Através da agricultura orgânica e da
agroecologia; Degustação do alimento semeado, cultivado e colhido; Criar, na unidade, uma área verde 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):
O projeto é uma parceria do IFC com a APAE, vai para o seu segundo ano consecutivo. A atividade será realizada
02(duas) vezes por semana, durante o período de 02 horas na horta localizada na APAE Rio do Sul. As atividades
serão divididas em grupo, com supervisão do Bolsistas PET, pelo Tutor e pela Professora responsável da APAE.
Serão realizadas diversas atividades que envolve uma horta, sendo tudo realizada com a filosofia da agroecologia.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Melhorias para a Instituição na área de ensino e extensão. Estimular à reflexão da participação dos alunos do curso
de agronomia na área de assistência a alunos especiais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O grupo será avaliado pela elaboração dos trabalhos agroecológicos realizados com os alunos da APAE, através de
formulários será realizado avaliação do andamento das atividades.
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Atividade - ADAPTABILIDADE DE DIFERENTES VARIEDADES DE
AMORA CULTIVADA EM SISTEMA AGROECOLÓGICO NA
REGIÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ/SC

Avaliação:
Parcialmente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto foi considerado satisfatório pelo grupo, e atingiu as ações de pesquisa e ensino. O projeto teve inicio em
setembro logo após a chegada das mudas, devido ao atraso da entrega das variedades pela empresa. O planejamento
dessa atividade teve início no mês de fevereiro, com a revisão bibliográfica, escolha das variedades, delineamento
da área experimental e análise de solo, atividades que podem ser inseridas, tanto nos eixos pesquisa e ensino. Em
setembro o grupo pode pôr em execução o planejamento inicial, nesse mês foram realizadas atividades de medição
dos parâmetros físicos da planta, para análise da adaptabilidade das variedades, os dados estão sendo tabulados em
planilhas eletrônicas. Os resultados estão sendo preparados para publicação em eventos da área em 2018. Ponto
Positivo foi a dedicação dos Petianos na implantação da atividade. Ponto negativo, atraso do pagamento da verba
de custeio, comprometendo o cronograma de execução do projeto.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

208 02/10/2017 01/10/2018

Descrição/Justificativa:
A amoreira é uma planta de clima temperado, sendo este clima de regiões entre os trópicos e os polos. São regiões
com temperaturas que podem variar de -3ºC a 18ºC, tendo estações do ano bem definidas (EXPOSTI, 2013). Já o
estado de Santa Catarina tem temperaturas médias anuais de 18 ºC (FREITAS, 2018). Segundo ANTUNES (2002),
dentre as espécies de pequenas frutas, a amoreira-preta é uma das que apresenta ótimas perspectivas de produção e
de mercado a curto e médio prazo. Atualmente é uma espécie que apresenta poucos problemas fitossanitários,
assim como, boa produtividade em pequenas áreas e em curto período de tempo, sua fruta pode ser comercializada
in natura ou processada de inúmeras formas, além de ser exigente em mão-de-obra, o que pode contribuir para a
manutenção do homem no campo e para a geração de empregos. Devido a essas características, é uma ótima opção
para a agricultura familiar. A exigência de frio hibernal para quebra de dormência da amoreira-preta varia com o
genótipo, sendo um dos principais fatores determinantes da sua adaptação. Alguns genótipos exigem mais de 500
horas de frio. As amoras a serem implantadas, tem exigência de 200 a 300 horas rio, temperaturas abaixo de 7,2 ºC.
Estas variedades têm menor exigência de frio, mas quanto mais horas frios acumularem maior será sua produção.
Segundo GOULART JUNIOR et al. (2017) haviam na safra de 2014/2015 apenas 02 produtores na região do Alto
Vale do Itajaí em Santa Catarina, ocupando uma área de 0,9 ha, com produtividade média de 7.778 kg/ha, com
preço de 3,86 R$/kg. Podemos concluir que ainda é uma cultura complementar e que também pode ser uma ótima
opção para a agricultura familiar, agricultura presente no cenário catarinense, já que o custo de implantação e
manutenção da amora-preta é considerado baixo, por ser uma cultura rústica e pouco exigente em insumos,
defensivos, mão de obra e área. Assim, o objetivo do projeto é avaliar a adaptabilidade de diferentes variedades de
amora cultivada em sistema agroecológico na região do Alto Vale do Itajaí/SC.

Objetivos:
Analisar a adaptabilidade de diferentes variedades da cultura da amora cultivada sob sistema agroecológico. Medir
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mensalmente os parâmetros físico de todas as variedades da cultura da amora Tabular em planilhas os resultados
encontrados Elaborar mini seminários para apresentação dos resultados.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O projeto será realizado no Instituto Federal Catarinense, campus Rio do Sul, no setor da PET, a partir de setembro
de 2017. Serão implantas 45 mudas da cultura da amora sendo 15 exemplares de cada variedade, sendo as
variedades: Xingu, Xavante e Tupi. O pomar será conduzido no formato em V, esse formato é aconselhado por
apresentar melhor eficiência na colheita dos frutos. Serão mensalmente medidos os parâmetros físico das plantas,
como: Altura do ramo principal e diâmetro do Caule. Serão tabulados as variáveis meteorológicas (temperatura e
precipitação) para cada mês. Os resultados encontrados serão tabulados e submetidos a análise estatística.

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:
Essa é uma atividade nova, a cultura da amora é cultivada em poucos lugares na região, e poucos resultados são
encontradas da adaptabilidade da cultura cultivada sob sistema agroecológico no Alto Vale. Assim, o conhecimento
da cultura vai disponibilizar muito conhecimento ao aluno do curso da Agronomia, tanto na parte do ENSINO,
PESQUISA e EXTENSÃO. A divulgação será realizada por meio de palestras aos alunos e comunidade, além dos
resultados da pesquisa serem publicados em congressos agroecológicos e periódicos da área.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O aluno será avaliado pelo grupo através seminários apresentados ao grupo e por relatórios semanais, mostrando o
andamento do projeto.

Atividade - PRODUÇÃO DE MUDAS DE ALFACE (lactuca sativa L.)
PARA O INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE- CAMPUS RIO DO
SUL

Avaliação:
Parcialmente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
De acordo com os objetivos o ponto positivo foi a produção de mudas, mesmo em pouca quantidade, essa
quantidade supriu a alguns experimentos realizados pelo nosso Grupo. Ponto negativo verificado pelo grupo foi
não conseguir suprir a demanda do IFC na produção de mudas agroecológicas. No entanto, a atividade foi
considerada satisfatória pelo grupo, visto que atingiu a dois eixos da tríade pesquisa, ensino e extensão, sendo:
pesquisa e ensino. Quanto ao eixo pesquisa foram realizadas revisões bibliográficas na busca do conhecimento na
produção de mudas, verificando qual melhor forma de manejo para atingir máximo rendimento. Foram realizados
diversos experimentos buscando a melhoria da produção de mudas, sendo possível avaliar que algumas tentativas
de manejo na produção de mudas não proporcionaram resultados satisfatórios quanto essa melhoria. Com relação
ao ensino foi possível proporcionar aos alunos a visualização das dificuldades encontradas na produção de mudas.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

2 03/05/2017 31/12/2017
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Descrição/Justificativa:
O alface é uma hortaliça muito utilizada em nosso pais, sendo o seu consumo em saladas. É uma cultura que não
exige grande tecnologia para plantio por serem de fácil plantio e ciclo relativamente rápido, a região de Santa
Catarina se destaca na produção de alface devido ao seu clima favorável, e também por sua produção ser em áreas
de agricultura familiar ou as famosas hortas caseiras, sendo que em nossa região se destaca a agricultura familiar e
também a agricultura orgânica onde se produzem as plantas de alface sem utilização de agrotóxicos e produtos
químicos.

Objetivos:
¿ Produzir mudas de alface para o IFC; ¿ Suprir as necessidades de mudas dos setores de agricultura 1 e
agroecologia; ¿ Suprir a necessidade de plantas exigidas pela cozinha do IFC; ¿ Fazer com que não haja a compra
de mudas de agropecuárias da cidade de Rio do Sul.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As mudas serão produzidas na estufa fornecida pelo grupo Pet, na sala do setor de agricultura 1. As mudas serão
semeadas em bandejas para plantio de muda de 120 cédula, onde cada semana são plantadas 2 bandejas totalizando
240 mudas. O substrato será produzido com material disponível no IFC. Serão elaborados uma série de substratos.
O projeto tem como colaboradora os alunos do técnico em Agroecologia e da Professora Flávia Queiroz.

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:
O projeto tem como finalidade a parte de ensino, ensinando os alunos do curso técnico em agropecuária e
agroecologia produzirem alface, e, além disso, possibilitar que a demanda de alface exigida pelo setor de cozinha
sejam atendidas. Produzir mudas de alface de qualidade e produzir de forma orgânica, evitando a utilização de
produtos químicos em nossos alimentos. Além disso, vai ampliar o conhecimento em produção de mudas diferente
daquela aplicada em sala de aula.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será de forma quantitativa, onde será avaliado se a produção semanal de 240 mudas consegue suprir as
necessidades da cozinha do instituto Federal Catarinense, e reduzir a zero a compra de mudas pelo IFC.


