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Charge 

1º Baile do Agronômo 

formação e acompanhamento das hortas comunitárias e a 

Prefeitura Municipal se responsabiliza pela cedência do espa-

ço por meio de termo de comodato e a estruturação da Horta 

Comunitária. Até o momento, a UFSC e a Comunidade do 

Bairro São Luiz tem realizado suas tarefas, mas a Prefeitura 

ainda precisa cumprir com suas responsabilidades no sentido 

da estruturação da horta comunitária para o bom andamento 

do projeto de Agricultura Urbana.  

No dia 15/08/14, o PET de Ciências Rurais realizou 

duas ações referentes ao Projeto de Agricultura Urba-

na em Curitibanos. Pela manhã, houve a exposição da 

experiência desenvolvida pelo Laboratório de Educa-

ção do Campo e Estudos da Reforma Agrária com a 

palestra das Engenheiras Agrônomas Suzi Mara 

Freddy e Marcela Pereira, que abordaram componen-

tes teóricos sobre agricultura urbana e perirubana, bem 

como o relato das experiências desenvolvidas na regi-

ão norte catarinense, especialmente nos municípios de 

Joinville e São Bento do Sul, articulados com assenta-

mentos de reforma agrária em Araquari, Garuva e Rio 

Negrinho. No período da tarde, foi realizada uma reu-

nião técnica entre a coordenação do projeto de Agri-

cultura Urbana em Curitibanos, com representantes da 

Comunidade do Bairro São Luiz Curitibanos (onde 

ocorre o processo de incubação da primeira experiên-

cia), representantes do poder público local (Vice-

Prefeito, Secretário de Assistência Social e Secretária 

de Agricultura) e representantes da  A pauta de traba-

lho foi a operacionalização das ações do projeto, onde 

a UFSC se responsabiliza pela formação e apoio técni-

co das atividades, a comunidade do bairro São Luiz se 

responsabiliza pela participação ativa no processo de 

Troca de experiências: Agricultura urbana 

 

  

No dia 11 de outubro, foi realizado no parque Pou-

so do Tropeiro o 1º Baile de Agrônomo. Evento 

organizado pelos graduandos da 8ª fase dos cursos 

de Agronomia e Engenharia Flores-tal da UFSC- 

Campus Curitibanos. Mais de 800 pessoas prestigi-

aram o evento, que foi animado pelo grupo Cora-

ção Gaúcho. O baile foi realiza-do para homenage-

ar o profissional Engenheiro Agrônomo, pois dia 

12 de outubro é comemora-do o dia do Engenheiro 

Agrônomo: “Ser agrô-nomo é mais que ciência e 

técnica, acima de tudo amar à terra”  

zantes – Neomar Ribeiro 

(Cooptrasc) e Alejandro Lasso 

(UFSC); Experiência na produ-

ção de uva orgânica – Odirlei 

Daniel dos Santos (CRESOL); 

Homeopatia e saúde vegetal – 

Elisangela Madruga (Epagri/

CAV-UDESC) e Alexandre 

Giesel (IFC/Rio do Sul); Pasto-

reio Racional Voisin – Freedy 

Magrini (Cooptrasc); Certifica-

ção Participativa – Simone Pe-

reira (Centro Vianei); e Coope-

rativismo e Associativismo – 

Estevan Muñoz (UFSC). Ainda 

na parte da tarde houve troca de 

sementes, feira de economia 

solidária, música ao vivo e um 

café colonial de integração. O 

primeiro seminário regional de 

agroecologia foi um evento de 

grande importância para a regi-

ão, pois reuniu acadêmicos, 

agricultores, pesquisadores e 

todas as pessoas interessadas em 

ampliar seus conhecimentos na 

área da agroecologia, bem como 

fazer uma troca de saberes e 

técnicas agroecológicas.  

 No dia 09 de outubro 

de 2014 aconteceu no Parque de 

Exposi-ções Pouso do tropeiro – 

Curiti-banos/SC o I Seminário 

Regio-nal de Agroecologia.  

O evento foi uma parceria en-tre 

COOPTRASC, Rede de Agroe-

cologia ECOVIDA, Rede de 

Educação Cidadã, Epagri, 

UFSC, PET Ciências Rurais, 

Prefeitura Municipal de Curitiba-

nos, Cresol, S.T.R., Movimento 

dos Trabalhadores Rurais sem 

Terra, Movimento de Mulheres 

Camponesas e a empresa Júnior 

CONEVA. E contou com a parti-

cipação de pessoas de toda a 

região.  

Na abertura do evento houve a 

apresentação de um teatro sobre 

o contestado realizado por um 

grupo cultural de Fraiburgo. 

Também se fizeram presentes 

neste momento, o professor Es- 

tevan Muñoz da UFSC e a se-

cretária da agricultura Neide 

Furlan, que fizeram uma breve 

introdução sobre a agricultura 

agroecológica. A Primeira pa-

lestra do evento foi sobre A 

Conjuntura da Agroecologia na 

Sociedade: seu papel, avanços e 

desafios, ministrada pelo Pro-

fessor Rubens Nodari. Em se-

guida, a próxima palestra foi 

ministrada pela Agricultora 

Iraci Oliveira, que explanou 

sobre a prática agroecológica no 

dia a dia, falando sobre plantas 

medicinais e a importância dos 

guardiões de sementes. Para 

finalizar, foi aberto um espaço 

para que os ouvintes pudessem 

fazer perguntas, onde foram 

explanadas diversas dúvidas e 

sugestões pertinentes ao assunto 

das palestras.  

Na parte da tarde aconteceram 

diferentes oficinas e rodas de 

conversa, onde os participantes 

do evento escolheram de acordo 

com suas preferências. Os temas 

abordados foram os seguintes: 

Produção Agroecológica de 

Grãos – Cirio Parizotto 

(Epagri); Cultivo Protegido para 

alimentos agroecológicos – José 

Angelo Rebelo (Epagri); Prepa-

ro e uso de caldas e biofertili-
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Palestra com o professor Nodari 
No dia 09 de outubro durante o Pri-

meiro Seminário Regional de Agroecologia, um 

dos grandes destaques deste evento foi a pales-

tra com o professor Rubens Rodari, onde foi 

abordado o tema “A Conjuntura da Agroecolo-

gia na Sociedade: Seu Papel, Avanços e Desafi-

os”, o mesmo destacou que os produtos  hoje 

em dia consumidos pela maioria da população 

são nutricionalmente desbalanceados e possuem 

ainda grande quantidade de resíduos de produ-

tos químicos. E que atualmente há uma grande 

pressão sobre a utilização de alimentos transgê-

nicos com características específicas como, por 

exemplo ,um teor mais elevado de vitaminas, 

mas o que essas grandes empresas não destacam 

é que os alimentos comuns possuem quantida-

des muito superiores do que os transgênicos , e 

que por causa da utilização inadequada da ciência 

e da tecnologia a vida esta se tornando insusten-

tável, pois há países que consomem energia de 

forma excessiva, e que se todos os países consu-

missem desta forma seria necessário três planetas 

Terra para suprir essa demanda. 

O mesmo destacou que a saída é utilizar 

uma agricultura alternativa, consumindo o que é 

produzido localmente e regionalmente, assim há 

uma diminuição dos gastos de energia com o 

transporte desses alimentos. Por esses motivos 

Nodari afirma que quanto menor a propriedade 

mais produtiva ela é, por isso deve ser dedicada 

uma maior atenção aos pequenos agricultores 

familiares e incentivá-los a produzir de forma 

sustentável, assim melhorando a qualidade do 

alimento que chega até a população. 

Nos dias 10, 11 e 12 de setembro, o PET represen-

tou a UFSC campus Curitibanos no 32º Seminário 

de Extensão Universitária da Região Sul – SEURS, 

sediado em Curitiba (PR) nas dependências do 

FIEP e da UFPR campus botânico. Os petianos 

Daniel Grubert e Bruna Orsi e um dos professores 

coordenadores do PET Estevan Pizarro Muñoz 

apresentaram os trabalhos de extensão desenvolvi-

dos pelo PET, como o projeto “Formação em Re-

de: Ciências Rurais, Educação do Campo e Educa-

ção Ambiental” e o projeto “Agricultura Urbana”. 

Também representando a UFSC estavam os pro-

fessores João Tolentino Jr e Adriana Terumi Itako, 

apresentando o projeto de extensão “Os Jovens 

Talentos de Curitibanos”.  O 32º SEURS foi uma 

realização da Universidade Federal do Paraná – 

UFPR, em parceria com a Universidade Tecnoló-

gica Federal do Paraná – UTFPR e a Universidade 

Estadual do Paraná – UNESPAR. O tema central 

do evento foi “A extensão nos cursos de gradua-

ção: creditação, curricularização e integração”, 

onde foram realizados minicursos, oficinas, apre-

sentações orais e culturais, transformando o 

SEURS em um espaço de aprendizagem e inter-

câmbios de conhecimentos entre os extensionistas 

das universidades. A partir destas abordagens o  

evento  conseguiu criar um interessante debate a 

respeito da atual condição em que se encontra a 

extensão universitária frente às linhas de pesquisa 

e ensino, debatendo a importância da extensão na 

formação dos alunos, sociedade e ciência. Assim, a 

extensão faz parte da ciência e não é possível fazer 

pleno uso da ciência sem a extensão! 

PET NO 32º SEURS 

Participação do PET no SEURS 

Ética Animalista 
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Nos dias 22 e 23 de agosto foram 

debatidos os Princípios da Ética Ani-

malista, limites e desafios do sistema 

agroalimentar contemporâ-

neo, com a palestrante Dr. 

Sônia Felipe, autora do livro 

“Galactolatria: Mau do Lei-

te”. O evento contou com 

uma palestra no dia 22 a fim 

de debater os temas envolvi-

dos com alimentação vegana 

e vegetariana, bem-estar ani-

mal e ética na produção pecu-

ária.  A palestrante trouxe 

dados sobre pesquisas levantadas por 

ela, trazendo um panorama geral so-

bre como se encontra o atual sistema 

de produção pecuário e  as implica-

ções negativas no estar animal. 

No dia 23 realizou-se nas depen-

dências da UFSC uma aula prática 

sobre culinária vegana, em que a Dr 

Sônia trouxe alternativas de receitas 

para os interessados em participar 

deste movimento ou simplesmente 

para os ouvintes que desejam aderir a 

um hábito de alimentação saudável. 

ção para o aumento do rendimento e 

da qualidade dos grãos e da área 

cultivada de canola dos países da 

América Latina. O grupo PET mar-

cou presença, sendo representado 

pelos alunos Antônio Eduardo Coe-

lho, Renata F. Moraes e Sibila Gri-

golo que além de participarem das 

palestras, realizaram a apresentação 

de seus projetos desenvolvidos na 

forma de pôsteres.  

Aconteceu nos dias 19, 20 e 21 de 

agosto de 2014 o Simpósio Latino 

Americano de Canola, promovido 

pela Embrapa Trigo e pela Associ-

ação Brasileira dos Produtores de 

Canola – ABRASCANOLA, tendo 

como objetivo principal a apresen-

tação, discussão, identificação de 

potenciais, planejamento, bem 

como incentivar instrumentos de 

pesquisa, desenvolvimento e inova-

lher na agricultura, sistemas 

conservacionistas de uso do solo, 

consumo consciente, importân-

cia dos recursos hídricos, ali-

mentos funcionais, biofertilizan-

tes e outros temas de interesse 

para a comunidade. O objetivo 

do programa, além de levar in-

formação aos ouvintes, é de con-

tribuir para uma maior interação 

entre a universidade e a comuni-

dade de Curitibanos, promoven-

do a extensão do ensino para 

além das dependências do cam-

pus. Os ouvintes podem solicitar 

temas, músicas e outras informa-

ções entrando em contato com a rádio 

comunitária Maria Rosa ou com os alu-

nos do grupo PET. Os temas mais solici-

tados serão abordados nos programas a 

fim de atender a demanda do público e 

contribuir para um maior aprendizado, 

tanto dos alunos da universidade quanto 

da comunidade curitibanense.  

O programa UFSC em Comuni-

cação, em parceria com Rádio 

Comunitária Maria Rosa fm, 

vem trazendo temas muito inte-

ressantes, tanto para os alunos 

dos diferentes cursos de gradua-

ção do campus, como também 

para a comunidade de Curitiba-

nos. O programa vai ao ar ao 

vivo todos os sábados às 8:30 da 

manhã, trazendo informações 

sobre os temas, entrevistas e 

músicas nacionais e regionais. Já 

foram realizados mais de 8 en-

contros abordando temas diver-

sos como a valorização da mu-

PET em comunicação 

Simpósio Latino Americano de Canola 
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