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Charge 

Oficinas de Agroecologia 

agricultura familiar para sobrevi

-ver no campo. Os componentes 

da mesa apresen-taram dados e 

comentaram sobre tais desafios, 

destacando que os produtores 

devem abrir os olhos para agri-

cultura convencional e 

até sair des-se meio, sen-

do a saída a agroecologia.  

. 

No dia 05 de junho foi reali-

zado, no auditório da UFSC, 

o lançamento do livro A Dia-

lética da Agroecologia, traba-

lho dos professores Luiz Car-

los Pinheiro Machado e Luiz 

Carlos Pinheiro Machado Fi-

lho. Após o lançamento do 

livro foi realizada uma mesa-

redonda intitulada “Desafios 

da Agroecologia para Agri-

cultura Familiar no Século 

XXI”, onde foram discutidos 

os obstáulos encontrados pela 

Nesta segunda feira, dia 30 de junho, os alunos da 

disciplina de agroecologia organizaram oficinas 

abordando diversos temas.   

As exposições foram feitas pelos próprios alu-nos, 

sendo os temas abordados: minhocário, bioartesana-

to, plantas e caldas repelentes, plantas atrativas para 

o controle de pragas e galinheiro móvel. O grupo 

PET também mar-cou presença no evento com uma 

exposição sobre compostagem.  

As oficinas foram abertas a comunidade de Curitiba-

nos, contando com a presença de pro-dutores inte-

ressados pelos temas abordados, o que proporcionou 

aos alunos um contato mai-or com a realidade dos 

produtores.  

 gem. Os quais foram expostos e 

distribuídos no evento que ocor-

reu na comunidade São Luiz, o 

qual contemplou ativi-dades de 

bazar, com temas de interesse 

para a construção da horta no 

bairro. O evento ain-da contou 

com a participação da prefeitura 

municipal, ONG patinhas do 

Bem.  

No dia 30 de março de 2014 em 

parceria com a rádio co-

munitária Maria Rosa em co-

memoração aos seus 11 anos de 

existência, realizou-se a distri-

buição de mudas e pan-fletos 

complementando os trabalhos 

iniciados no bairro São Luiz, 

enfatizando os mes-mos assun-

tos. Além disso, buscou-se a 

integração comu-nidade e 

UFSC.  

 O projeto de extensão 

Agri-cultura Urbana visa à im-

plan-tação de uma horta comuni-

tá-ria com o intuito de promover 

práticas de segurança alimen-tar 

e incentivar relações soci-ais, 

com a inclusão social da comuni-

dade carente. Esta ideia está 

sendo desenvolvida na comuni-

dade São Luiz, sendo uma parce-

ria entre prefeitura municipal de 

Curitibanos, Universidade Fede-

ral de Santa Catarina através do 

grupo PET e com a colaboração 

e partici-pação dos moradores do 

bair-ro. O primeiro contato com 

a comunidade foi realizado no 

dia 5 de novembro de 2013, aon-

de foi apresentado à pro-posta de 

agricultura urbana para os mora-

dores que ali se faziam presen-

tes. O último encontro do ano de 

2013 foi uma caminhada, que 

proporci-onou ao grupo conhe-

cer as condições do bairro e a 

forma-de vida de seus morado-

res. A continuidade do projeto 

no ano de 2014 iniciou com a 

prepa-ração de vasos utilizando 

ma-teriais recicláveis, confec-

ção de panfletos e banners refe-

ren-te aos temas de alelopatia, 

agricultura urbana e composta- 

NOTITIA RUSTICA 
Boletim informativo PET Ciências Rurais 

J U L H O , 2 0 1 4  V O L U M E  1 , E D I Ç Ã O  2  

T E M A S :  

 Projeto Agricul-tura 

Urbana  

Pais na Escola  

PET sem fron-teiras  

Visita a São Joa-quim  

Projeto Rádio Maria 

Rosa  

Mesa-Redonda  

Cine PET  

 

Grupo 

Antônio Coelho  

Beatriz Gomes  

Bruna Orsi  

Caroline Aparecida  

Daniel Grubert  

Flávia Nichelati  

Luiz Pocai  

Marina Goetten  

Kalinka da Silva  

Renata Franciéli Moraes  

Sarah Bareta  

Sibila Grigolo  

Coordenadores:  

Estevan Muñoz  

Luiz Alejandro Lasso  

Zilma Isabel Peixer  

Projeto: Agricultura Urbana 



P Á G I N A  2  

 

Visita à São Joaquim 

PET sem fronteiras 

Os Pais na Escola:  

Fortalecimento das atividades escolares 

 Na tarde do dia 17/05/2014, aconteceu no 

Núcleo Municipal Escola do Campo Leoniza 

Carvalho Agostini o evento: OS PAIS 

NA ESCOLA, onde foram realizadas oficinas 

sobre compostagem, cooperativismo e associati-

vismo, além de exposição de modelos de hortas 

urbanas e microbiologia do solo, voltados ao 

público adulto e infantil. 

Esta atividade foi desenvolvida em parceria 

com a escola a UFSC através dos projetos PET - 

Ciências Rurais e Novos Talentos - Florestas nas 

Escolas de Campo, o Centro Vianei com o Proje-

to Carbono Social em Rede, a Delegacia de Polí-

cia Civil de Curitibanos e o Projeto Mais Educa-

ção. 

quim. A indústria processa 

além de vinhos, sucos de ma-

çã, sendo esta fruta o carro 

chefe da cooperativa. A em-

presa possui uma parceria com 

a Disney, onde oferecem pro-

dutos destinados às crianças. 

A Sanjo é altamente tecnifica-

da, possuindo um sistema 

mecanizado de classificação 

das maçãs, que se utiliza basi-

camente de água, sem danifi-

car os frutos. Ao final de am-

bas as visitas o grupo apreciou 

uma degustação de vinhos, 

fermentados e sucos. 

No dia 31 de maio o grupo 

PET e a turma de marketing 

agrário realizou uma viagem 

para São Joaquim – SC, 

visitando a Vinícola Villa 

Francioni e a empresa Sanjo. 

A vinícola chamou a atenção 

por possuir ambientes bem 

decorados, juntando arte e 

história. Foi possível apreci-

ar uma bela estrutura, cons-

truída com desníveis que 

possibilitam o uso do fluxo 

gravitacional na produção 

dos vinhos. À tarde, conhe-

cemos a Sanjo – Cooperati-

va Agrícola De São Joa-

N O T Í C I A  R Ú S T I C A  

Evento Pais na Escola 

Visita a Villa Francioni 

No período de 10 a 14 de fevereiro  o 

petiano Luiz Henrique Pocai apresentou 

trabalho sobre 

sistemas agro-

florestais no 

World Con-

gress on 

Agroforestry 

em Delhi-Índia. 

O congresso 

teve como te-

ma: Árvores 

para a vida, 

acelerando os 

impactos da agrofloresta. Esse congresso 

abordou inovações para os sistemas agro-

florestais a níveis mundiais e sistemas que 

viabilizem e incentivem a utilização desse 

sistema de produção.  

Pocai na índia 
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Cine PET 

V O L U M E  1 ,  E D I Ç Ã O  1  

Durante este semestre o Cine 

PET abordou temas voltados à 

agroecologia, através de dois fil-

mes: Brasil Orgânico e Vida na 

Terra. O primeiro é um documentá-

rio sobre a cadeia produtiva de ali-

mentos orgânicos, do produtor ao 

consumidor. Já o segundo trouxe 

um resumo da vida e do trabalho da 

renomada agrônoma Ana Primavesi 

que durante sua carreira desvendou 

a microbiologia do solo. O cine PET 

também marcou presença na sema-

na “Curitibanos Revivendo o Contes-

tado”, trazendo filmes e documentá-

rios que contaram um pouco da histó-

ria da guerra do Contestado.  

O cine PET buscou resgatar dados 

históricos da guerra e opiniões de 

vários estudiosos a fim de trazer aos 

alunos a importância histórica da 

disputa de terras que ocorreu na nossa 

região. 

A semana do Contestado, organiza-

da pela biblioteca, também apresen-

tou exposições de fotografias, docu-

mentos, livros e cartas da guerra, 

além de apresentações teatrais 

ta. Em Castro, foi visitada a funda-

ção ABC, onde os alunos tiveram 

um contato maior com as linhas de 

pesquisas de forragens voltadas à 

produção leiteira de bovinos, além 

de um sistema mecânico robotizado 

de ordenha. Na foto ao lado, os 

alunos visitaram o Moinho Castro-

landa,  localizado em um bairro 

fundado por Holandeses. 

Nos dias 30 de junho e 1 de ju-

lho, os alunos do grupo PET e  da 

7ª fase de agronomia fizeram uma 

visita ao paraná, organizada pelos 

professores Jonathas Piva e Kelen 

Basso, das disciplinas de manejo e 

conservação do solo e agrostologia. 

Na visita à IAPAR, em Ponta 

Grossa, foram vistos os sistemas de 

integração lavoura-pecuária-flores-

realizados oito encontros para 

capacitar os estudantes, seis de-

les teóricos, trabalhando temas 

como “o Papel da Rádio comuni-

tária na sociedade capitalista” 

“jornalismo e informática”, 

“cultura e comunicação popu-

lar”, “finanças e administração”, 

“orientações jurídicas”, e duas 

oficinas práticas sobre operação 

e funcionamento, onde os alunos 

do projeto tiveram o primeiro 

contato ao vivo com a rádio. O projeto em parceria com a 

Rádio Comunitária 104,9  fm 

Maria Rosa busca a capacitação 

de estudantes de nossa universi-

dade como comunicadores no 

universo das  rádios comunitá-

rias. O objetivo do projeto é a 

criação de um programa da 

UFSC onde todos os estudantes 

interessados possam participar, 

trazendo conteúdos de interesse 

para os ouvintes da rádio. Foram 

PET em comunicação 

Viagem ao Paraná 

“O projeto com a 

rádio comunitária 

busca capacitar os 

estudantes e torná-los 

comunicadores”  

N O T Í C I A  R Ú S T I C A  


