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Nesta edição: 

U N I V E R S I D A D E  F E D E R A L  D E  S A N T A  C A T A R I N A  

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

Feliz  2012! 

 
Que o Ano Novo 

traga do inicio ao fim 

muita Paz, Saúde,  

Amor e Prosperidade 

para todos os nossos 

leitores e colaborado-

res. 
 
É o que  deseja o Grupo 

PET Ciências Rurais 

 Este ano de 2011, foi sem sombra 
de dúvida o mais próspero para o Campus de 
Curitibanos da UFSC desde sua implantação 
em 2009, com a aprovação de novos cursos, 
muita movimentação política, a criação de um 
espaço cultural e de interação com a comuni-
dade. 

 Somente neste ano conseguiu-se a 
aprovação de três novos cursos para o nosso 
campus, dois dos quais estavam praticamen-
te certos (Agronomia e Engenharia Florestal) 
e a grande surpresa do ano foi a criação de 
um curso até então inédito em nossa univer-
sidade, Medicina Veterinária, que foi aprova-
do no dia 14 de Setembro na Câmara de En-
sino e Graduação. 

 Neste período de 365 dias também 
exercemos nossos direitos de voto, na elei-
ção para Reitoria, Centro Acadêmico e esco-
lha do Logotipo do nosso curso, comprova-
mos o avanço cada dia mais evidente das 
mulheres na democracia e tomada de espaço 
neste mundo, com a eleição de Roselane 
Neckel ao cargo mais alto de nossa universi-
dade, à Reitoria. 

 A passos curtos ainda tivemos a 
criação do espaço cultural, com oficinas de 
teatro, o grupo musical e coral da universida-
de, a implantação da trilha do pessegueiri-
nho, que além dos fins turísticos também tem 
sua grande importância didática, e como não 
poderíamos deixar de fora, a criação da em-
presa júnior. 

 Fazendo um balanço final podemos 
nos orgulhar do que já temos, pelos poucos 
anos que estamos nesta cidade, mas nosso 
campus ainda é um bebê se comparado à 
outros de universidades centenárias, ainda 
estamos engatinhando e aos poucos com o 
tempo a estrutura da cidade de Curitibanos e 
de nossa Universidade tende somente a me-
lhorar, como “bandeirantes” desbravadores 
temos que ter um pouco de paciência, porém 
esta paciência deve estar acompanhada de 
um olho aberto ao jogo de interesses políti-
cos,  para que nossa formação não seja pre-
judicada. 

 

Por Anderson Rafael Varela 

Retrospectiva 2011 

O grupo PET, que tem como projeto 
o programa CAS (Ciência e Arte Solidária), 
visa arrecadação de objetos para posterior 
doação, realizou duas campanhas no ano de 
2011. O mês de maio contou com a campa-
nha de arrecadação de alimentos em prol da 
Casa de Misericórdia na cidade de Curitiba-
nos e para a União das associações de Bair-
ros, que faz o repasse para as famílias cre-
denciadas, no total foram arrecadados 200kg 
de alimentos. Em maio foi realizada a campa-
nha do agasalho, que teve como tema “Um 
agasalho doado mantêm sua mente aqueci-
da!”, de grande importância para o clima típi-
co de temperaturas extremamente baixas 
nesta época do ano na região. Os agasalhos 
arrecadados tiveram como destino a Assis-
tência Social de São Cristóvão do Sul.  

As campanhas realizadas pelo CAS 
buscam ajudar o próximo e conscientizar os 
alunos da UFSC Campus Curitibanos para a 
situação real das diferentes comunidades 
existentes. Anteriormente ao início das arre-
cadações foi feito uma conscientização com 
todas as turmas, mostrando a importância de 
se ajudar os mais necessitados, além da 

distribuição de folhetos explicativos com pon-
to de arrecadação, data e horários. As cam-
panhas realizadas contaram com a colabora-
ção de muitos alunos, mas em 2012 espera-
mos chegar a números maiores com novas 
campanhas.  

 

 

Por  Larissa Scheffer 

Conscientização com o CAS 
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 No ano de 2009, a Universidade Federal de Santa 
Catarina inaugurou mais um Campus, sendo este na cidade de 
Curitibanos/ SC. O primeiro curso implantado denomina-se 
Ciências Rurais e a primeira turma iniciou seus estudos no 
semestre 2009/2. Espera-se dos acadêmicos desta graduação 
a formação de um profissional da área de Ciências Agrárias e 
que continue sua especialização nas áreas da Engenharia 
Agronômica ou Engenharia Florestal. 

 As primeiras aulas foram ministradas no prédio da 
Universidade do Contestado (UnC- Curitibanos), em virtude do 
primeiro prédio da Universidade  ter ficado pronto somente em 
2010. Este Campus encontra-se ainda em fase de ajustes, 
como também, de adaptação e aceitação por parte dos mora-
dores da cidade, por se tratar de uma cidade de interior com 
aproximadamente 40 mil habitantes. 

 A Universidade é um lugar de formação, seja como 
profissional e cidadão, tem a característica de moldar em uma 
pessoa o senso crítico, o qual é fundamental na sociedade 
contemporânea. Diariamente convivemos com pessoas de 
origens, costumes, idades e experiências de vida diferentes, o 
que torna este espaço rico em informações não somente didáti-
cas, mas também social. Quantas experiências vivenciamos, 
as quais farão parte da história do Campus de Curitibanos e 
por que não dizer da própria cidade. Situações estas que nós, 
alunos, professores e demais servidores de diferentes áreas 
estamos escrevendo dia após dia, semestre após semestre. 
Sendo assim, entendo isso, como se cada semestre correspon-
desse a um capítulo de um livro chamado UFSC – Curitibanos 
e, portanto como quando temos zelo por algo que nos comple-
ta de alguma forma, o meu desejo é que novos capítulos sejam 
inseridos nessa história, e que esta se desenvolva e tenha sua 
boa fama disseminada por onde esta puder chegar.  

 Situações marcantes nós passamos, e quem não se 
recorda da inauguração do nosso Campus no segundo semes-
tre de 2010; ou da construção da estrada de acesso à Universi-
dade, o qual tinha um caminho precário, que nos proporcionou 

grandes emoções em períodos chuvosos. E da reformulação 
da grade curricular do curso de Ciências Rurais que foi imple-
mentada a partir do semestre 2011/1. E, como não recordar 
também, de um fato recente, em que exercemos nosso direito 
de cidadão e acadêmicos de uma Universidade, momento este, 
em que participarmos da votação para Reitor da Universidade 
Federal de Santa Catarina, sendo eleita a candidata represen-
tante da chapa de oposição ao comando que estava sendo 
regido na UFSC. Portanto, estamos diante de um momento de 
grande relevância para a história desta Universidade! 

 Sendo assim, de modo particular, compreendo que ter 
a oportunidade de estudar em uma instituição de ensino do 
nível da UFSC, acrescenta ao meu currículo um grande valor. 
E como acadêmica de Ciências Rurais, e como aluna de umas 
das primeiras turmas, valorizo o tempo de hoje, a oportunidade 
e as experiências que estou tendo no meu presente, pois são 
estas que irão reger a profissional que eu me tornarei em bre-
ve. Portanto, acadêmicos, aproveitemos ao máximo a nossa 
realidade, o nosso momento, e que nosso desejo seja o de 
crescimento, como ser humano capaz de formar e disseminar 
conhecimento. 

 Tomemos como base então, a Missão (aprovada pela 
Assembléia Estatuinte em 04/06/93) da Universidade Federal 
de Santa Catarina que tem por finalidade "produzir, sistemati-
zar e socializar o saber filosófico, científico, artístico e tecnoló-
gico, ampliando e aprofundando a formação do ser humano 
para o exercício profissional, a reflexão crítica, solidariedade 
nacional e internacional, na perspectiva da construção de uma 
sociedade justa, democrática e na defesa da qualidade de vi-
da". 

 Portanto, universitários vivamos o presente, planeje-
mos o futuro e façamos parte da história da UFSC – Curitiba-
nos.  

 

Por Lohanna Baltar Pinto de Oliveira 

UFSC Curitibanos 

 Campo em Debate 

Campo em Debate é um projeto realizado pelos pro-
fessores do Campus, sob coordenação do professor Dr. Valério 
Marques Portela. Tem o objetivo de trazer para a UFSC Cam-
pus Curitibanos, palestras direcionadas às ciências rurais.  

No ano de 2011 tivemos as seguintes palestras: 

1ª - Pesquisa Científica Básica na Reprodução Ani-
mal: Desafios e Perspectivas de Utilização. Ministrada por Gus-
tavo Zamberlam no dia  29/03/2011.  

2ª - Monitoramento da Qualidade da Água. Ministrada 
por Elisete Ana Barp no dia 20/05/2011.  

3ª - Cenários Futuros para a Produção de Bovinos e 

Ovinos no Sul do Brasil, com José Carlos Ferrugem Moraes, 
no dia 09/06/2011.  

4ª – Agroflorestas, com André Gonçalves no dia 
29/08/2011. 

5ª - Manejo da Fauna Silvestre, com Pedro Volkmer 
de Castilho no dia 13/09/2011.  

6ª - Serviços Ambientais e Uso de Recursos Naturais 
em Áreas Úmidas, com Débora Calheiros, no dia 18/10/2011.  

7ª - Ecologia e Manejo Florestal no Sul do Brasil, com 
Roberto Sanquetta, no dia 28/11/2011. 

O grupo PET Ciências Rurais contribuiu com algumas 
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atividades na realização deste projeto. Uma delas foi a realiza-
ção de uma avaliação feita através de questionário, com a in-
tenção de saber a opinião dos participantes sobre o projeto 
Campo em Debate.  

Segue abaixo o questionário e os resultados: 

1) Você considera que as palestras foram: 

(  ) muito insatisfatória (  ) insatisfatória  (  ) satisfatória (  ) muito 
satisfatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Com relação aos conteúdos trabalhados você os consi-

dera importantes para sua formação profissional: 

(   ) sem importância  (   ) pouco importante  (  ) importante (   ) 
muito importante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Nas palestras você fez alguma anotação: 

(  ) nenhuma (   ) resumo  (  ) anotações  (  ) resumo ou rela-

tório porque o professor solicitou . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) O projeto deve ter continuidade: (  ) Não  (   ) Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Qual a fase em que você está: (  ) 1 fase  (   ) 2 fase  (  ) 3 
fase  (   ) 4 fase  (   ) 5 fase 

6) Quais as palestras que você participou: 

  1ª Pesquisa Científica Básica na Reprodução Animal 

2ª Monitoramento da Qualidade da Água.  

3ª Cenários Futuros para a Produção de Bovinos e 
Ovinos no Sul do Brasil 

4ª Serviços Ambientais e Uso de Recursos Naturais 
em Áreas Úmidas 

5ª Manejo da Fauna Silvestre.  

6ª Agroflorestas. 

7ª Ecologia e Manejo Florestal no Sul do Brasil 

 

Como vimos, o projeto foi um sucesso e sem sombra 
de dúvida é um ponto forte que demonstra que o projeto deve 
continuar nos próximos anos.  

 

Por Antônio Eduardo Coelho 
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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 Grane-
mann,  Fábio Granemann, Jéssica Medeiros, Kalinka Françoise da Silva, Larissa Scheffer, Leandro Dill, Leonardo Pellizzaro Tagli-
ari, Lohanna Baltar Pinto de Oliveira, Luiz Henrique Pocai, Zilma Isabel Peixer (Tutora). 

E-MAIL: petcrctbanos@gmail.com 

HOME-PAGE: petcienciasrurais.wordpress.com 
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Tirinhas 

Responsável - Fábio Granemann 
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Cursos de verão  
 
 No período de férias o curso estará oferecendo Cursos de verão com o objetivo de adiantar matérias ou ainda cobrir 

falhas em atrasos de disciplinas preocupando-se sempre com seus alunos. Confira os cursos que estarão disponíveis: 

 

 Biologia Celular - de 30/01 a 17/02 das 13:30 as 18:00  

 

 Botânica e Sistemática - de 16/01 a 27/01 das 13:30 a 18:00; & de 30/01 a 03/02 das 08:00 as 11:50  

 

 Geologia e Mineralogia - de 16/01 a 27/01 das 08:20 as 11:50  

 

 Microbiologia - de 30/01 a 17/02 das 14:20 as 18:00  

 

 Entomologia - de 30/01 a 17/02 das 14:20 as 18:00 

 

 Aquicultura - de 06/02 a 17/02 das 7:30 as 11:50; & dia 17/02 das 13:30 as 18:00  

 

 

Por Jessica Rocha Medeiros 
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http://petcienciasrurais.wordpress.com

