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Informações do Relatório

IES:
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

Grupo:
Agroecologia Rural Sustentável

Tutor:
LEONARDO DE OLIVEIRA NEVES

Ano:
2018

Somatório da carga horária das atividades:
2016

Plenamente desenvolvido

Atividade - Manutenção do Site e Redes sociais do Grupo PET
AGROECOLOGIA RURAL SUSTENTÁVEL

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
De acordo com a demanda das fotos e notícias que aconteciam no PET, eram atualizadas no site do PET, no
facebook e Instagram.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

104 01/01/2018 31/12/2018

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 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):
Será designado um Petiano responsável que garantirá a manutenção do site e redes sociais. Cada petiano será
responsável em escrever e enviar as fotos mensalmente ou quinzenalmente dos PROJETOS realizados ao
responsável pela divulgação. Serão utilizados as seguintes redes sociais: FACEBOOK -
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https://www.facebook.com/PetAgroecologia/?ref=bookmarks 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 Agroeocologia Rural Sustentável no site e redes sociais.
Manter os discentes, docentes e técnicos do Instituto Federal Catarinense atualizados sobre os projetos do grupo,
assuntos relacionados ao curso da Agronomia, com ênfase em agroecologia. Além de proporcionar 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 pelo número de visitações e comentários feitos no site ou redes sociais. Nas reuniões a
atividade será discutida abertamente com todos e assim retomando ou mudando o rumo de acordo com a avaliação
do grupo.

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

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Foram obtidos resultados das analises químicas da goiaba serrana, esses resultados foram apresentados em feiras e
congressos, agora estão sendo preparados para ser submetidos a revista da área.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

208 01/01/2018 31/12/2018

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
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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 do 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
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 2018, 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, e posteriormente ao público em geral,
através de seminários e publicações em eventos científicos.

Atividade - ANÁLISE DA ADAPTABILIDADE DA CULTURA DO
MIRTILO CULTIVADA SOB SISTEMA AGROECOLÓGICO NA
REGIÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ/SC
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Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
As mudas de mirtilo foram semeadas no ano de 2017, estando ainda em período de adaptação na região do Alto
Vale. Em 2018, observou-se uma pequena produção, a qual foi utilizada para produção de geleias, com diferentes
sabores pelos petianos, sendo distribuídos, posteriormente, para os servidores e discentes do IFC. Além disso,
durante todo o ano de 2018 foram realizadas medições e avaliações da altura da planta e diâmetro de caule, sendo
os resultados apresentados e publicados em eventos internos (FETEC e MICTI) e eventos nacionais (VIII Encontro
sobre Pequenas Frutas e Frutas Nativas do Mercosul e VIII Simpósio Nacional do Morango na cidade de
Pelotas/RS). Todos os objetivos traçados para o estudo da cultura do mirtilo na região foram alcançados,
possibilitando a inserção de uma cultura nova na região, apesar dos poucos estudos realizados até o momento.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

208 01/01/2018 31/12/2018

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 implantar um novo pomar de mirtilo, com 05
variedades, totalizando 100 mudas. Não existem trabalhos relacionados a adaptabilidade da cultura do mirtilo
conduzida 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 Itajai, SC.

Objetivos:
Analisar o desenvolvimento de 05 variedades de mirtilo conduzidas sob sistema agroecológico. Medir
mensalmente os parâmetros físicos da cultura do mirtilo. Tabular e analisar os resultados em planilhas eletrônicas.
Implantar e conduzir o pomar de mirtilo sob sistema agroecológico Avaliar os parâmetros físico químicos dos
frutos produzidos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O antigo experimento de mirtilo era realizado em consórcio com a cultura da nogueira pecan, devido as perdas de
mudas devido ao manejo inadequado, as poucas variedades que existiam foram perdidas. Nessa nova etapa o
experimento continuará sendo realizado no Instituto Federal Catarinense, campus Rio do Sul, no setor do PET
Agroecologia Rural Sustentável, com um número maior de mudas e variedades. O experimento teve início em
dezembro de 2017 e continuará em 2018. Foram adquiridas 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 foi dividido em blocos casualizados, com 05 mudas por bloco, totalizando 25
blocos. Em 2017 já foram realizadas medidas mensais dos parâmetros físicos (altura da planta e diâmetro de caule),
que continuarão a ser realizadas em 2018. 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.
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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 do mirtilo, além das análise físicas da planta, serão realizadas análises
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 - APRESENTAÇÃO DO GRUPO PARA OS CALOUROS no
1º e 2º SEMESTRES DE 2018

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A socialização das atividades realizadas e desenvolvidas pelo do PET Agroecologia Rural Sustentável com os
alunos ingressantes do curso de agronomia foi muito interessante, uma vez que os calouros perceberam a relevância
de todas as atividades desenvolvidas pelo grupo PET agroecologia; os ingressantes foram acompanhados pelo
coordenador do curso até a área experimental, e pode ter ciência dos trabalhos e atribuições dos petianos. A falta de
conhecimento sobre o que é o PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL foi um ponto relevante do encontro, os
petianos falaram sobre o processo de entrada no grupo e dos deveres dos petianos, sanando assim quase todas as
dúvidas. Foi uma conversa de aluno para aluno com pouco envolvimento do tutor. A avaliação foi realizada de
forma qualitativa pelo tutor do grupo no momento da realização da atividade, e o mesmo concluiu que o objetivo
da atividade foi alcançada com êxito.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

280 02/03/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
A maneira como os calouros se integram ao âmbito acadêmico influencia na forma de desfrutar bem ou não das
oportunidades oferecidas pelo Instituto Federal Catarinense (IFC), campus Rio do Sul, tanto na formação
profissional, quanto em seu desenvolvimento social. Os estudantes que se ambientaram no contexto universitário
desde o início de seu curso potencialmente terão mais chances de desenvolver-se, pessoal e intelectualmente, do
que aqueles que enfrentaram mais dificuldades para adaptar-se ao Ensino Superior. Neste contexto, o grupo PET
Agroecologia Rural Sustentável do IFC desenvolve semestralmente o encontro com os calouros do curso de
agronomia. A partir dessa atividade, é dada atenção especial aos novos alunos, de forma a favorecer a adaptação
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acadêmica, minimizar os impactos negativos desta transição e assim contribuir para a elevação da qualidade da
formação acadêmica dos alunos de graduação.

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. A data e hora de cada encontro será combinada com o coordenador
do curso.

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 despertar no calouro interesse pelo curso de agronomia, principalmente na área da agroecologia, assim
como espera-se estabelecer uma relação de amizade entre os calouros e os petianos do PET Agroecologia Rural
Sustentável a fim de realizar um papel norteador para esses novos alunos. Essa socialização com os calouros
poderá ser publicada em eventos do Programa de Educação Tutorial.

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

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto foi plenamente desenvolvido, sendo os resultados publicados em eventos de pesquisa e extensão. Esse
ano as plantas estão na fase de frutificação e teremos mais resultados para ser apresentados em 2019.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

208 01/01/2018 31/12/2018

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
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seu potencial para a comunidade agrícola. O Instituto Federal Catarina, campus Rio do Sul vem realizando esse
estudo nos últimos 04 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 2018, 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.

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 DA ADAPTABILIDADE DA CULTURA DA
AMORA SOB CULTIVO AGROECOLÓGICO NA REGIÃO DO
ALTO VALE DO ITAJAÍ/SC

Avaliação:
Plenamente desenvolvido
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Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Resultados foram apresentados em eventos locais, regionais e nacionais, tivemos produção de amora, na qual estão
sendo feitas geleias e distribuídas aos técnicos, docentes e discentes.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

208 01/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
A amora (Morus Nigra L.) é uma árvore decídua, cujo fruto, a amora, é apreciado no mundo todo, é uma planta de
porte médio, alcançando de 04 a 12 metros de altura. As folhas são simples, ovadas a cordiformes, cartáceas, de
margens serrilhadas ou dentadas e recobertas por uma pilosidade que as torna ásperas ao toque. As mudas podem
apresentar folhas lobadas, sendo que as inflorescências surgem no final do inverno e são do tipo espiga, pendentes,
onde se reúnem flores brancas minúsculas. Os frutos são pequenos aquênios, carnosos e negros quando maduros,
reunidos em infrutescências. Os pseudofrutos vermelhos ou escuros são apreciados pelo seu sabor, mas também
pelas propriedades nutricionais, contêm grandes quantidades de antocianinas, que são encontradas no pigmento que
dá os frutos suas cores. Antocianinas são poderosos antioxidantes que ajudam a reverter os danos celulares
causados pelos radicais livres, e são úteis na prevenção de doenças cardíacas, câncer e derrames. Segundo dados da
EPAGRI, apenas 42 produtores têm produzido amora sob sistema convencional no Estado de Santa Catarina,
ocupando em média uma área de 0,3 ha por produtor. Assim, pode se deduzir que a amora é uma cultura
complementar, sendo uma ótima opção para a agricultura familiar, agricultura presente no cenário catarinense, já
que o custo de implantação e manutenção da cultura da amora é considerado baixo, por ser uma cultura rústica e
pouco exigente em insumos, defensivos, mão de obra e área. A exigência de frio hibernal para quebra de dormência
da cultura da amora 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, sendo a Tupi e Xingu, tem exigência
de 200 a 300 horas frio, temperaturas abaixo de 7,2 ºC, a variedade Xavante segue a mesma exigência, mas outra
característica desta planta é a ausência de espinhos o que vem facilitar o manejo. Estas variedades têm menor
exigência de frio, mas quanto mais horas frios acumularem maior será sua produção. O pomar será conduzido sob
sistema agroecológico, uma vez que não existe registros na literatura de pomar conduzido sobre esse sistema no
Estado. 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 três variedades de Amora cultivada sob sistema agroecológica para as condições
edafoclimáticas da Região do Alto Vale do Itajaí/SC Medir mensalmente os parâmetros físicos da cultura da amora.
Tabular e analisar os resultados em planilhas eletrônicas. Construir e conduzir o pomar de amora sob sistema
agroecológico. Analisar parâmetros químicos do frutos em laboratório da amora.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O experimento será realizado no Instituto Federal Catarinense, campus Rio do Sul, na área experimental do PET
Agroecologia Rural Sustentável. O experimento teve início em setembro de 2017, com a implantação de três
variedades (XINGU, XAVANTE e TUPI) comerciais da cultura da amora, sendo 15 mudas de cada variedade,
totalizando 45 mudas, o pomar será conduzido sob sistema agroecológico. As mudas foram implantas em blocos
casualizados, sendo cada bloco com 03 variedades. Serão realizadas mensalmente medições dos parâmetros físicos
(altura da planta e diâmetro de caule) para análise do crescimento. Os dados serão 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 amora, 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 do Amora, 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, e posteriormente ao público em geral,
através de seminários e publicações em eventos científicos.

Atividade - USO DE SISTEMA AGROFLORESTAL NA
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A área a qual foi implantada o sistema agroflorestal (SAF) está sendo recuperada desde 2016, no entanto, devido o
crescimento e o desenvolvimento das árvores serem lentos, os resultados mais visíveis e expressivos só será
possível a partir do ano de 2019 . Porém, já é possível observar uma grande melhoria na qualidade do solo da área,
como a redução da compactação, o aumento da matéria orgânica e a capacidade de infiltração de água. Os petianos,
a partir dos objetivos traçados, vêm ao longo dos anos realizando observações e conduzindo o sistema de acordo
com suas disponibilidades para as atividades do PET. As avaliações desta atividade são realizadas mensalmente, a
partir de idas dos petianos na área; nestas visitas há a observação da sanidade das plantas, limpeza da área,
coroamento e adubação das árvores, além da verificação da qualidade do solo. Os resultados do projeto serão
divulgados em eventos locais, como a FETEC, e em eventos regionais e/ou nacionais, bem como publicação em
periódicos da área.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

280 01/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
Os Sistemas Agroflorestais apresentam um enorme potencial como fonte de soluções alternativas para os
problemas enfrentados na agricultura convencional, principalmente aos pequenos produtores. Os SAFs adaptam-se
muito bem ao esquema de produção da agricultura familiar, por potencializarem o uso da mão-de-obra disponível
na propriedade, assim como a diversificação e integração dos policultivos são extremamente benéficos às
condições socioculturais dos pequenos produtores. Esses sistemas também constituem uma alternativa para
minimizar a degradação ambiental, uma vez que há melhor utilização dos recursos naturais disponíveis (nutrientes,
água e luz) e o componente arbóreo geralmente contribui para proteção e melhoria das condições de solo (aumenta
a ciclagem de nutrientes e diminui a erosão). Assim, uma importante característica dos SAFs é que eles estão
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inseridos numa perspectiva de sustentabilidade em seu escopo ambiental, uma vez que a perenidade implica o uso
permanente da mesma área, o que necessita de certa estabilidade do sistema. Entretanto, para que os Sistemas
Agroflorestais possam se projetar como vetores do desenvolvimento sustentável, torna-se essencial o entendimento
de seus preceitos básicos, ou seja, suas potencialidades e limitações não apenas sob seus princípios ambientais, mas
também econômicos e sociais, uma vez que estes são a base do triângulo da sustentabilidade.

Objetivos:
Montar um sistema agroflorestal com diversas árvores de tamanho pequeno, médio e grande; Recuperar área
degradada através de um sistema agroflorestal; Utilizar e analisar o crescimento de diversas plantas nativas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A área experimental que está sendo utilizada fica localizada no Instituto Federal Catarinense, na área hoje onde está
situado o Programa de Educação Tutorial (PET), essa área tem aproximadamente 500 m2 e detro dela foram
instaladas diversas árvores para instalação de um Sistema Agroflorestal (SAF). O sistema foi implantado em 2017 e
vem sendo conduzido durante todo o ano de 2018.

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 o aluno do curso de agronomia tenha conhecimento de como montar um sistema agroflorestal, tendo
uma área demonstrativa para ensino. Para a sociedade é de suma importância o conhecimento de como um SAF se
comporta na produção de frutos e hortaliças. Os resultados serão apresentados em feiras e congressos da área.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação foi realizada mensalmente através de visita no campo, onde o Petiano apresentou ao grupo a evolução
do sistema. O Projeto está em fase de coletas de dados para avaliação e e posteriormente publicação em periódicos
e/ou eventos nacionais.

Atividade - USO DE CALDAS AGROECOLÓGICAS NO CONTROLE
DE PRAGAS E FUNGOS NA CULTURA DO MORANGO

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto teve início no mês de setembro a partir da aquisição de mudas de morango em agropecuária local. Para a
execução da atividade foram preparadas dois tipos de caldas: a bordalesa e a sufocálstica, além da utilização óleo
de neen, o qual foi adquirido em agropecuária local. A utilização das caldas e do óleo de neem, tem como objetivo
reduzir a incidência de pragas agrícolas e de fungos na cultura. As aplicações foram realizadas mensalmente, tanto
na cultura do morango quanto nas demais culturas estudadas pelo PET agroecologia. As avaliações foram
realizadas sempre 15 dias após a aplicação. Ao término da atividades, foi possível perceber a evolução dos petianos
envolvidos, tanto na área de pesquisa quanto na área do ensino. Em 2018, devido a atividade encontra-se em
execução, não foi possível divulgar os resultados, ficando esta etapa para ser realizada no ano de 2019. Ainda para
2019, serão elaboradas oficinas, em parceria com os alunos da graduação em Agronomia e do técnico em
Agroecologia, sobre o preparo de caldas, além disso, serão feitos vídeos demonstrando o passo a passo deste
preparo e de como se dá sua aplicação.



Ministério da Educação
Relatório de Atividades 2018

LEONARDO DE OLIVEIRA NEVES 18/03/2019 16:15:47 - Página 11 de 14

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

208 01/09/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
A cultura do morango é afetada por grande número de pragas e doenças que afetam a parte aérea da planta,
comprometendo a produção dos frutos. O sistema agrícola convencional caracteriza-se pelo controle radical de
pragas, doenças e plantas infestantes mediante o uso de agrotóxicos, o que implica efeitos negativos sobre a
biologia do solo e o equilíbrio nutricional das plantas. Já a agricultura orgânica baseia-se principalmente em
métodos naturais de controle e convivência com as pragas e doenças, manejo de plantas infestantes, cobertura
morta e rotação de culturas. O uso de caldas tem sido citado por vários autores, principalmente, para o controle de
doenças em hortaliças e fruteiras, sendo poucos os trabalhos científicos que se referem ao seu uso de caldas na
cultura de morango.

Objetivos:
- Avaliar a eficiência de caldas, em diferentes épocas de aplicação, no controle de pragas e fungos na cultura do
morango cultivadas em sistema orgânico de produção. - Analisar os parâmetros físicos e químicos dos frutos dos
morangos. - Avaliar a produção de cada muda de morango durante seu ciclo fenológico

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade está sendo realizada na estufa montada na área experimental do PET, no Instituto Federal Catarinense.
Foram construídas 03 bancadas aéreas, onde foram colocadas adubo orgânico, as mudas foram plantas nas
bancadas totalizando 15 mudas por bancada, com espaçamento entre planta de 20 cm. Foram utilizadas calda
bordalesa, calda sufocálcica e óleo de neem durante o período experimental, sendo feito um aplicação por mês de
cada calda. Será medido o número de frutos por planta, e nos frutos serão analisados através de balança de precisão
e paquímetro o peso, a altura e diâmetro do fruto. Os parâmetros químicos serão avaliados no laboratório de
fisiologia, sendo avaliado grau brix e vitamina C.

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 os alunos aprendam a fazer as caldas seguindo receitas pré estabelecidas, que os alunos tenham uma
visão prática de como se fazer as caldas, melhorando assim o conhecimento no área agroecológica. Os resultados
serão publicados em eventos e congressos, dando a sociedade melhores informações de como fazer as caldas e
como aplica-las, e além disso dando maior embasamento teórico-prático para quem tiver interesse em utilizar a
mesma.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A metodologia de avaliação utilizada pelo grupo será apresentação de como fazer e aplicar as caldas e
apresentações orais dos resultados. As caldas foram aplicadas principalmente na cultura do morango, além disso as
caldas foram utilizadas em diversas culturas para amenizar o ataque de pragas.

Atividade - REUNIÕES

Avaliação:
Plenamente desenvolvido
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Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Foram realizadas reuniões pelo menos 1 vez por mês para avaliação das atividades e apresentações dos trabalhos.
Além disso, foram realizadas algumas palestras trazendo ex petianos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

104 01/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
A partir do inicio do semestre letivo será estabelecido um calendário de reuniões. Nessas reuniões será discutido o
andamento das atividades de pesquisa, ensino e extensão. Serão realizada 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.

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):
Será estabelecido o calendário anual de reuniões e cumpri-lo ao longo do ano. Serão nomeados responsáveis por
diferentes atividades que se encarregam de trazer essa informação aos demais membros do grupo. As reuniões
serão coordenadas por um membro discente que é denominado Líder. E nas reuniões os responsáveis por atividades
específicas se encarregam de trazer os dados destas, e aos demais cabe à avaliação crítica do que é apresentado. O
Tutor participa das reuniões como membro e interferindo quando necessário para o bom andamento de crescimento
individual dos discentes e do Grupo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
O bom andamento do grupo e das atividades planejadas e desenvolvidas. Além do aprendizado adquirido com cada
coordenação. O crescimento individual dos discentes no que diz respeito à gestão de equipes; crescimento quanto a
critica e autocrítica; a interação entre a equipe. O crescimento coletivo dos membros.

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

Atividade - HORTA NA APAE

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
No ano de 2018, todas as quartas-feira e sextas-feiras, das 15:30 às 17:00 horas, os petianos visitavam a APAE e
realizavam trabalhos em sala de aula, com apoio da professora de libras Marinês do curso da pedagogia, e na horta
com o apoio da professora Flávia. A professora de Marinês entrou no projeto para auxiliar, qualificar e quantificar
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o crescimento pessoal dos petianos. Foram realizadas dinâmicas de grupo com os alunos da APAE e com os
petianos, em momento diferentes. Os petianos se sentiram muito bem e se mostraram envolvidos em todas as
atividades propostas e demostraram interesse que as atividades pedagógicas continuem a ser executadas no ano de
2019. Já com a professora Flávia, que é engenheira agrônoma, foi possível realizar as atividades na horta com a
supervisão de uma profissional da área. As avaliações realizadas pelos envolvidos no projeto foi feita de maneira
subjetiva, através de observações, sendo constatada de forma visível o crescimento interpessoal e cognitivo dos
petianos e dos alunos da APAE, respectivamente.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

208 01/01/2018 31/12/2018

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; Degustação do alimento semeado, cultivado e colhido;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 2018, dando sequência ao trabalho realizado nos anos de anteriores (2015, 2016 e 2017), 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 2018 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. Diferentemente dos anos anteriores, neste ano teremos a
colaboração efetiva da professora Marinês Dias Gonçalvez pedagoga do IFC, 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 pré programas durante a semana pelo grupo PET e professores, buscando
que os alunos da APAE expressem habilidades na 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:
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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 será realizada a avaliação do andamento das atividades.


