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C A M P U S  C U R I T I B A N O S  

Eventos  

73º Festa das Flores de Joinville, 
de 11 a 16 de Novembro; 
Joinville-SC. 
 
Oficina de Teatro, Clube Sete de 
Setembro em Curitibanos, de 04 
e 05 de novembro   
 
IV Feira de Ciências e a II Feira 
do Conhecimento, Núcleo 
Municipal Leoniza Carvalho 
Agostini em Curitibanos, no dia 
05 de   novembro de 2011. 

 Dia 17 de Novembro todos nós 
universitários, docentes e servidores da 
Universidade Federal de Santa Catarina 
devemos exercer o direito democrático e 
votar na eleição para o Reitor da Instituição; o 
qual liderará uma população universitária de 
40 mil pessoas entre alunos e servidores. A 
responsabilidade é tanta que se assemelha a 
de um prefeito, tendo de controlar um 
orçamento de R$ 1,2 bilhão anual, quase o 
mesmo valor da cidade de Blumenau (R$ 1,3 
bilhão). 
 Entre os principais desafios do nome 
que assumir o lugar de Alvaro Prata está 
consolidar a expansão da UFSC, nos campi 
de Araranguá, Curitibanos, Joinville e na 
implantação do Campi de Blumenau, 
anunciado em agosto pela presidenta Dilma 
Rousseff. 
 Nesse oitavo pleito de nossa 
Universidade, uma das primeiras do país a 
escolher o seu representante maior por 
eleição direta em 1983, uma proposta é 
comum a todos os candidatos: a 
profissionalização da gestão para trazer 
economia, melhoria dos processos e da 
qualidade de ensino. 
 Cinco professores entraram na 
disputa, para que não ocorra segundo turno 
em 30 de novembro é necessário que um 
candidato alcance uma margem superior à 
50% dos votos! 
 
Conheça os Candidatos: 
 
Carlos Alberto Justo da Silva  

Currículo: Vice-reitor e ex-diretor do Hospital 
Universitário da UFSC 

http://www.paranavera.com/ 
 
"O meu desafio é transformar a UFSC num 
lugar onde se realizam sonhos — isso se 
conquista trabalhando mecanismos eficientes 
de pactuação. Regimentar a universidade 
melhoraria nosso processo de gestão interna 

e com maior autonomia. Muitas vezes a 
instituição é impactada com os processos 
burocráticos, que dificultam esse tipo de 
atenção. Temos que buscar apoio do governo 
federal e estadual. Nossa ideia é liderar o 
processo". 
 
Dilvo Ristoff 

Currículo: Ex-reitor da Universidade Federal 
da Fronteira Sul e Diretor de Estatísticas e 
Avaliação da Educação Superior do Inep 

http://dilvoreitor.org/ 
 

"Precisamos de uma administração mais 
planejada, ágil e proativa, que faça os 
processos dentro dos cronogramas e rompa 
os espaços em que o fluxo esteja emperrado 
pela burocracia. Tem uma série de pequenos 
espaços, cada um segurando processos e 
criando uma lentidão preocupante. Estamos 
colocando à disposição uma experiência 
longa, como diretor, como pró-reitor, como 
representante do Inep e implantador da 
UFFS'.  
 
Irineu Manoel de Souza 

Currículo: Ex-diretor do Departamento de 
Administração Escolar (DAE) 

http://irineureitor.tumblr.com/  
 

"Para tornar efetivamente pública a 
universidade, propomos o vestibular gratuito. 
Isentar todas as taxas, que inibe de certa 
forma o ingresso de muitas pessoas. Será a 
primeira do Brasil a ter a prova integralmente 
gratuita. Temos condições de transformar o 

Conheça os Candidatos à Reitoria 

http://www.paranavera.com/
http://dilvoreitor.org/
http://irineureitor.tumblr.com/


processo democrático". 

 

Roselane Neckel 

Currículo: Diretora do CFH 

                       http://roselane-lucia.blogspot.com/ 

 

"Nossa principal proposta passa pela profissionalização da 

gestão administrativa e acadêmica da UFSC. Entendemos que 

a universidade hoje tem papel importante, mas sentimos vazio 

institucional na gestão interna. Queremos avaliar quem são as 

pessoas que estão na UFSC, o que elas fazem, seus talentos 

e como fazer uma reorganização institucional que possibilite a 

setores hoje sobrecarregados em suas atividades serem 

readequados" 

 

Fernando Kinoshita 

 

Currículo: Doutor em Direito Internacional Comunitário pela 

Universidade Pontifícia Comillas da Espanha 

 

"A UFSC tem um importante trabalho já realizado no processo 

de extensão. Mas isso é pouco, porque com o potencial que 

temos em matéria de servidores docentes e técnico-

administrativos, como também do conjunto dos nossos 

acadêmicos e acadêmicas podemos fazer muito mais. 

Podemos e devemos fazer cada vez mais ações, porque a 

extensão é uma forma fundamental de tornar acessível o 

conhecimento produzido nesta universidade de excelência 

reconhecida nacionalmente e internacionalmente". 

 

A votação será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral de 

Santa Catarina (TSE) e portanto será eletrônica, a eleição está 

sendo comandada pela Comissão Eleitoral Representativa de 

Entidades da Universidade Federal de Santa Catarina – 

APUFSC criada pela entidade e com participação de 

doscentes, discentes e servidores técnico-administrativos, 

sendo que a representatividade dos votos é de 33% cada 

(Universitários, Professores e Servidores). 
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SEPEX 

Em busca de conhecimento e a fim de divulgar seu trabalho para todos os acadêmicos da UFSC e comunidade o grupo 

PET Ciências Rurais de Curitibanos esteve presente na Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPEX) nos dias 19 e 21 de 

outubro de 2011 com estandes para visitação. Desta forma, foram apresentados os projetos onde o grupo PET de Curitibanos 

está inserido, como o Carbono Social em Rede em parceria com o Centro Vianei , entre outros. 

Os petianos puderam também aprimorar seus conhecimentos   

através de visitas aos estandes acadêmicos, conhecendo um pouco  

dos diversos projetos desenvolvidos por alunos, professores;  exposição 

em resgate a memória de Fritz Müller com painéis mostrando  sua 

colaboração no trabalho de Charles Darwin; estandes da Feira Estadual 

de ciências e tecnologia da educação básica; painéis de projetos 

PIBIC ; feira dinâmica com enfoque e homenagem ao ano internacional 

da química e diversos outros eventos. 

  Mais do que uma simples participação na SEPEX 2011, o 

grupo PET Ciências Rurais também representou a importância da 

UFSC Campus Curitibanos na inserção e interação com os outros 

Campus. 

 

Por: Jéssica Rocha 

http://roselane-lucia.blogspot.com/


A palavra biodiversidade é um 
neologismo construído a partir das palavras 
biologia e diversidade. Pode ser definida como 
a variedade e a variabilidade existente entre os 
organismos vivos e as complexidades 
ecológicas nas quais elas ocorrem, podendo 
ser entendida como uma associação de vários 
componentes hierárquicos: ecossistema, 
comunidade, espécies, populações e genes em 
uma área definida. O termo e o conceito são 
muito utilizados entre os biólogos, 
ambientalistas e ecologistas do mundo todo. 

As funções ecológicas 
desempenhadas pela biodiversidade são ainda 
pouco compreendidas, muito embora se 
considere que ela seja responsável pelos 
processos naturais e produtos fornecidos pelos 
ecossistemas e espécies que sustentam outras 
formas de vida e modificam a biosfera, tornando
-a apropriada e segura para a vida. 

Tanto a comunidade científica 
internacional quanto governos e entidades não-
governamentais ambientalistas vêm alertando 
para a perda da diversidade biológica em todo o 
mundo, e, particularmente nas regiões tropicais. 

A perda da diversidade biológica envolve 
aspectos sociais, econômicos, culturais e 
científicos. Como exemplo desse processo, 
podemos observar a redução da Mata Atlântica. 

Existem razões para justificar as 
preocupações referentes a conservação da 
biodiversidade, como por exemplo,  que esta 
seja uma das propriedades fundamentais da 
natureza, responsável pelo equilíbrio e 
estabilidade dos ecossistemas, mas também 
representa um potencial de uso econômico, 
sendo este talvez, o motivo pelo 
desaparecimento de espécies. 

O Brasil é agraciado não só com a 
maior riqueza de espécies, mas, também, com 
a mais alta taxa de endemismo. Esta riqueza de 
espécies corresponde a, pelo menos, 10% dos 
anfíbios e mamíferos e 17% das aves descritas 
em todo o planeta. Por este motivo, devemos 
criar programas/politicas para manter o que 
ainda nos resta da vasta riqueza que já tivemos 
no passado. 
 

Bibliografia  
http://www.agua.bio.br/botao_d_P.htm 
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MEDICINA ALTERNATIVA 

LARANJEIRA  

"Citrus aurantium"   

Ótimo contra gripes e 

resfriados, pois é 

depurativo e sudorífico, 

tem vitaminas e sais 

minerais.  
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MUDANÇA NO CÓDIGO FLORESTAL 
 

O código florestal foi criado em 1965 visando à preservação dos diferentes tipos de 

vegetação no Brasil. Motivo de muitas polêmicas entre ruralistas e ambientalistas, o código há 

muito tempo vêm sendo modificado através de leis e medidas provisórias. Ano passado,  

foram propostas algumas mudanças reformulando o código. Desde então, o assunto se 

tornou alvo de grandes polêmicas e discussões a respeito do que está em vigor, e o que 

poderia ser mudado.  Um dos grandes problemas da nova proposta é a disputa entre áreas  

destinadas ao cultivo e produção animal e áreas destinadas a preservação da biodiversidade. 

Há diversos interesses envolvidos na mudança do código florestal, que nos levam a 

pensar sobre que projeto de sociedade queremos e qual sociedade estamos construindo e 

deixando de herança para as gerações futuras. E você  já parou  para refletir sobre isso? 

 

Por: Kalinka F. da Silva 

Agricultura Urbana  
 

 O termo Agricultura Urbana é utilizado para a prática de produção de 
alimentos em pequena escala, no território urbano. Campo que vem se 
desenvolvendo no Brasil e no mundo. Segundo cálculos apresentados pelo  
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em 1996, 800 milhões de 
pessoas estavam engajadas na prática de agricultura urbana ao redor do mundo, 
sendo a maioria delas habitantes de cidades asiáticas. 

A agricultura urbana é uma alternativa para garantir a segurança 
alimentar de pessoas que vivem no meio urbano, principalmente as de baixa 
renda. É uma prática, que além de garantir alimentos saudáveis e ajudar 
economicamente os produtores, reduz a poluição com o transporte de alimentos, 
não utiliza agrotóxicos, reaproveita materiais como garrafas PET, utiliza o lixo 
orgânico como adubo (o que representa cerca de 75% do lixo doméstico) e uma 
série de outros pontos.   

 É interessante ressaltar que ela não deve ser desenvolvida em 
competição com a agricultura rural, mas deve se concentrar nas atividades onde 
tem vantagem comparativa, como a produção de alimentos perecíveis, frescos. 

 
Maiores Informações  

 
http://www.cepagro.org.br 

http://agriculturanacidade.blogspot.com 

 

Por: Antônio Eduardo Coelho  

Biodiversidade 



BOLETIM INFORMATIVO: EQUIPE PET  DO CURSO DE CIÊNCIAS RURAIS DA UNIVERSIDADE  

FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS CURITIBANOS 

 

INTEGRANTES DA EQUIPE:  Alessandra Carvalho Maciel, Anderson Rafael Varela,  Antônio Eduardo Coelho, Fabiane Sartor 

Granemann,  Fábio Granemann, Jéssica Medeiros, Kalinka Françoise da Silva, Larissa Scheffer, Leandro Dill, Leonardo 
Pellizzaro Tagliari, Lohanna Baltar Pinto de Oliveira, Luiz Henrique Pocai, Zilma Isabel Peixer (Tutora). 

E-MAIL: petcrctbanos@gmail.com 

HOME-PAGE: petcienciasrurais.wordpress.com 

Fonte: http://ecoaulas.blogspot.com
/p/deu-certo.htm

l 

Grupo de Estudo 

 

O grupo de estudo do PET têm como objetivo principal, fazer discussões e debates sobre as disciplinas do curso de 

Ciências Rurais. No entanto, alunos que procuram esse reforço, expõem suas dúvidas e questionamentos aos demais 

participantes, de maneira que haja uma interação mútua entre os alunos do PET com os outros alunos. 

Esse grupo visa formar uma união de conhecimentos para melhorar o entendimento dos assuntos abordados em aula. 

Para cada disciplina terão membros do PET, que tem aptidão sobre aquelas matérias do grupo de estudo, nessa perspectiva, a 

interação de todos os alunos se faz necessária para que se obtenha o melhor aproveitamento de aprendizagem dos assuntos 

abordados. 

Nesse semestre as matérias oferecidas no grupo de estudo são:  

 Bioquímica: Terça-feira das 09:10-10:00 

 Morfofisiologia Animal: Sexta-feira das 15:00-16:20 

 Morfofisiologia Vegetal: Quinta-feira das 13:30-15:10 

 Zoologia: Quinta-feira das 13:30-14:20 

 Física: Quinta-feira das 15:10-16:00 

 Biologia Celular: Quinta-feira das 13:30-14:20 

 Quimica Analítica: Terça-feira das 09:10-10:00 e Quinta-feira das 13:10 -16:00 

Outra opção que está sendo oferecida aos acadêmicos é o Apoio Pedagógico, que visa oferecer matérias que revisem 

as disciplinas básicas estudadas no ensino médio, na qual são a base das disciplinas de Ciências Rurais e posteriormente as 

Engenharias oferecidas no campus. As disciplinas do reforço este semestre conta com Química, Biologia e com um diferencial 

que é Inglês. 

 

Por: Luiz Henrique Pocai  

Tirinhas 

Responsável - Leandro Dill 

http://petcienciasrurais.wordpress.com

