Relato da reunião de planejamento do projeto edital Repensa – UFPel
Reunião n° 013/2012
Em Pelotas - RS, no dia 23 de fevereiro de 2012 estiveram reunidos na UFPel,
os professores Ana Claudia Rodrigues de Lima e Helvio Debli Casalinho, e o
coordenador do projeto Luiz Verona.
No início da reunião o coordenador destacou a importância das reuniões
realizadas com os grupos regionais, como forma de relatar os acontecimentos
gerais e como forma de acertar ações para o projeto. Informou ainda que esta
era a primeira região que estava sendo visitada, imediatamente será realizada
uma reunião com os colegas da UFSC e posteriormente visita ao UTFPR.
A referida reunião constou da seguinte pauta:
a) Relato das atividades do projeto edital Repensa
O coordenador relatou as atividades do projeto e as aspirações para
este ano de 2012. O professor Helvio Debli Casalinho relatou as
atividades do projeto na região sul do Rio Grande do Sul. O professor
garantiu que as atividades estão de acordo com o planejado, reforçou
que o trabalho não pode ser repetitivo e que cursos de pós merecem
uma diferenciação mantendo a originalidade dos produtos finais.
O prof. Helvio destacou que o projeto será reforçado com a participação
do acadêmico de pós-graduação Raul Matos Araujo, o qual irá executar
trabalho com bolsa do projeto (Capes). Citou ainda que os
agroecossistemas já foram selecionados e as primeiras visitas já
começaram a ser realizadas.
O coordenador do projeto reforçou que a situação do aluno Raul Araujo
frente a Capes está oficializada, mas que precisamos enviar com
urgência o documento de sua matrícula no curso.
Em discussão sobre atividades do projeto foi ressaltada o sucesso da
viagem realizada pelos agricultores da Rede para a região sul do Rio
Grande do Sul. O grupo destacou a importância destas atividades,
muitas vezes esquecida no momento da construção de um projeto. O
professor Helvio destacou que devemos tomar o cuidado de verificar o
que de concreto fica para as famílias agricultoras envolvidas no projeto.
Salientou que busca sempre que as unidades recebam bens materiais,
como por exemplo, estruturas para cultivo protegido, e sempre realizar a
entrega dos resultados encontrados.
b) Bolsas de estudos oferecidos pelo projeto – Capes
O projeto ainda possui duas bolsas de estudo (mestrado e doutorado)
que o professor Sergio colocou a disposição de todo o grupo. O prazo
final para a inscrição de candidatos passou para o final do mês de março
2012.
O coordenador informou que as bolsas disponíveis também serão
oferecidas ao professor José Geraldo Wizniewsky, UFSM, membro ativo
da rede de trabalho.
c) Rede Consagro

Luiz Verona apresentou os avanços do trabalho da Rede Consagro.
Salientou que a rede passa por uma fase de estruturação de
responsabilidades, na tentativa de preservar o direcionamento de sua
formatação e filosofia de trabalho. O prof. Sergio Martins tem
coordenado a rede e demonstra uma preocupação quanto aos caminhos
que está trilhando a Rede Consagro. Na tentativa de normatizar as
atividades e garantir a integridade da rede, ficou decidido que o
Conselho Coordenador da Rede será mais valorizado nas tomadas de
decisões e que será esclarecida a situação de uso do nome da Rede
Consagro através de documento a ser incluído na página eletrônica
como documento compromisso. O referido documento será realizado
pelo prof. Sergio Martins com o apoio do prof. Helvio Debli Casalinho.
O coordenador relatou os avanços de trabalho da Rede Consagro com
outras redes, como os realizados com a Rede Siades e a Redagres.
Todas estas atividades estão passando pelo conselho e estão
apresentadas no síto da rede consagro.
Luiz Verona solicitou ao professor Helvio Casalinho realizar contato com
o setor de tecnologia da informação e comunicação da UFPel, com o
objetivo de aumentar a disponibilidade de espaço de armazenamento de
dados na página da Rede Consagro, a qual está hospedada nesta
Universidade.
d) Situação orçamentária do projeto
O coordenador informou que a situação financeira do projeto é estável,
existe recurso para as atividades, mas que devido as exigências dos
órgãos financiadores todas as ações devem ser planejadas com boa
antecedência. Citou que existe recurso para viagens, congressos,
combustível e outras atividades.
e) Projeto coordenado pela professora Ana Lima
A professora Ana Lima relatou o andamento das atividades do projeto
que coordena no edital Repensa. Destacou que a reunião do projeto poderá
ser realiza em Florianópolis, em três dias do mês de maio de 2012,
provavelmente dia 15.
f) Situação do trabalho do acadêmico Gustavo Crizel Gomes
O coordenador do projeto relatou que o acadêmico de pós-graduação da
UFPel, bolsista do projeto, evoluiu muito na sua proposta de trabalho e
considerou que a última reunião realizada com o orientador Carlos
Alberto Medeiros e o próprio acadêmico, foi de grande importância para
atividade.
O prof. Helvio destacou que o trabalho é muito importante e está
confiante em serem alcançadas as metas propostas. Reforçou que o
estudo possui a sua coorientação, em conjunto com o prof. Pualo Brack
– UFRGS.
Luiz Verona comentou que irá realizar uma reunião, no dia 24 de
fevereiro de 2012, na Embrapa e o acadêmico irá participar. Citou ainda
que realizou pequenas sugestões no projeto e irá repassar ao grupo
deste trabalho, através do próprio acadêmico.

g) Agenda de trabalho do projeto para o ano de 2012
Ficou estabelecido que no projeto ocorrerá, no mínimo, duas reuniões
gerais, uma em final de março ou início de abril de 2012 e outra no início
de novembro de 2012.
A reunião de abril servirá para entrosamento e nivelamento de
informações com novos membros do projeto e verificação dos trabalhos
dos acadêmicos envolvidos na proposta de trabalho.
Na reunião de novembro terá o objetivo de direcionar o processo de
conclusão do projeto. Será discutido o método que será abordado para
realizar a etapa conclusiva do projeto que irá tratar do estudo
comparativo da sustentabilidade entre as três regiões: sudoeste do
Paraná, Oeste de Santa Catarina e Sul do Rio Grande do Sul.
O coordenador destacou que para obtermos êxito nesta etapa final,
nesta reunião teremos que possuir firmeza no levantamento das
características dos agroecossistemas, sua “filmagem”, um domínio dos
pontos críticos de cada região e um conhecimento teórico prático sobre
os indicadores trabalhados e a possibilidade de uso de índices de
sustentabilidade.
Sendo o que havia para relatara, eu, coordenador do projeto, encerro e
assino esta memória redigida da reunião de trabalho aprovado no edital
Repensa – CNPq/FAPESC.

Chapecó-SC, 05 de março de 2012.
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