
Reunião de Projeto Edital  Repensa -  Verona (010/2011). 
Projeto: Avaliação de sustentabilidade de agroecossistemas hortícolas, 
com base de produção na Agroecologia e na agricultura familiar, no oeste 
da região Sul do Brasil. CNPq processo n° 562866/2010-8 
 
 
Dia: 17 de junho de 2011 
Horário: 9h 
Local: UFSC 
 
Participantes:  
Prof. Sergio Martins, mestranda Raquel T.M. de Souza e  coordenado do 
projeto Luiz Verona. 
 
Pauta da Reunião: 
Curso online sobre avaliação de sustentabilidade com parceria da Redcapa. 
Curso sobre Avaliação de Sustentabilidade na Unicamp. 
Reunião Repensa Pelotas, coordenadora professora Ana Lima. 
Visita técnica para a região de Pelotas Repensa Verona. 
Atividades da mestranda Raquel Souza. 
 
 
Relato: 
Quanto ao curso sobre avaliação de sustentabilidade em parceria com a 
Redcapa ficou acertado que deveríamos continuar as conversações e 
demonstrar o nosso apoio. Foi considerado pelo participantes da reunião que o 
projeto e a experiência da Rede Consagro, em um todo, teria uma contribuição 
importante neste tipo de curso e, até um certo ponto, uma obrigação em 
divulgar o conhecimento e contribuir na construção de uma base teórica-prática 
deste tipo de estudo sobre avaliação de sustentabilidade. 
Em relação ao curso com a Unicamp foi considerado que a iniciativa em que 
ser amadurecida e no futuro poderemos realizar algum atividade conjunta. O 
grupo ficaria em aberto para algumas contribuições individuais, diretas, para 
algumas necessidades pontuais de alunos e professores desta instituição.  
Durante a reunião ficou definido que no futuro encontro do grupo de trabalho 
coordenado pela UFPel, o professor Sergio apresentaria as expectativas do 
nosso projeto frente ao trabalho que está sendo realizado por esta instituição. 
O referido evento será realizado em final de junho de 2011, o trabalho também 
aborda o tema sustentabilidade, é participante do Edital Repensa CNPq, sendo 
coordenado pela professora Ana Lima. 
Ficou acertado uma visita do professor Sergio na região oeste de Sant 
Catarina, com o objetivo de conhecer o grupo de agricultores e técnicos, 
participantes do projeto na referida região. A visita técnica ainda não foi 
agendada, mas será realizada em breve. 
O grupo decidiu realizar uma visita técnica para a região de Pelotas, com o 
grupo técnico do projeto. Esta viagem deve ser programada e agendada o mais 
breve possível. 
A acadêmica de pós-graduação, nível mestrado, Raquel Souza apresentou 
suas atividades dentro do projeto, foram discutidos os avanços do trabalho e 
ficou determinado que seria realizado mais algumas visitas para continuidade 



do trabalho na região oeste de Santa Catarina. Necessário realizar adaptações 
no formulário utilizado para levantamento de informações no estudo dos 
agroecossistemas realizado pela mestranda. 
Sendo isto o que havia para relatar sobre a atividade realizada, encerro este 
relato. 
 
Chapecó, 17 de junho de 2011. 
 
 
Luiz Augusto Ferreira Verona 
Coordenador do projeto no edital Repensa - CNPq processo n° 562866/2010-8 
 
 
 
 
 


