Reunião Repensa Verona (009/2011).
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: 30/05/2011
Horário: 17:00 horas
Local: UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
PGDR – Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Rural
Participantes:
Coordenador do PGDR – professor Fábio Kessler Dal Soglio.
Grupo de alunos do curso de pós-graduação, nível mestrado e doutorado.
Grupo de alunos pertencentes a RODA – Rede Orientada ao Desenvolvimento da
Agroecologia
Coordenador do projeto Luiz Verona
Relato:
O professor Fábio Kessler Dal Soglio coordenou a reunião, agradeceu a presença de
todos, principalmente a do coordenador do projeto, apresentou rapidamente o objetivo da
reunião e o perfil de seus participantes.
O professor salientou que o objetivo principal era estreitar as relações entre trabalhos de
Rede, conhecer as atividades que vem sendo realizadas e verificar possibilidades de
ações conjuntas. Explanou sobre a atividade da UFRGS frente aos trabalhos de rede e
suas perspectivas futuras.
Após esta breve introdução cada um dos participantes realizou sua apresentação pessoal,
descrevendo sua formação profissional e suas atividades principais.
O aluno de pós-graduação, responsável pela coordenação da Rede RODA
(http://www6.ufrgs.br/rederoda/roda/ ) apresentou os objetivos desta rede e suas ações.
O coordenador do projeto, Luiz Verona, agradeceu o convite e explanou sobre os objetivos
do trabalho e como estava sendo realizado o estudo. Salientou, ainda, a importância de
trabalhos de rede, ou seja, ações com foco comum, interesse comum, comprometimento
total e, o principal, interatividade entre seus membros.
Durante a explanação o coordenador destacou o apoio da Rede Consagro as atividades
deste projeto e suas ações com outras Redes e instituições. Todas as ações da Rede
Consagro
podem
ser
acompanhadas
pela
página
eletrônica
http://wp.ufpel.edu.br/consagro/.
Durante a reunião foram ricamente discutidos vários temas sobre trabalho em rede e sua
importância, os participantes colocaram suas experiências, seus interesses de trabalho e
suas preocupações quanto ao funcionamento de uma rede de trabalho.
Como conclusão do encontro ficou acertada a participação de representantes da UFRGS e
da Rede Roda, em evento que será realizado pelo projeto em novembro de 2011. Também
ficou acertado uma série de atividades, que serão programadas oficialmente, para serem
realizadas em conjunto entre UFRGS, Epagri, Rede Consagro e Rede Roda.
O coordenador do projeto Luiz Verona deixou confirmado seu apoio e garantiu sua
presença nas atividades que envolverem o objetivo do projeto, e atividades de interesse
comum, realizadas pela UFRGS e Rede Roda.

O professor Fábio Kessler agradeceu a presença de todos, parabenizou a Rede Roda e
alunos de pós pela inciativa de promoção deste encontro e reafirmou seu apoio para as
futuras ações conjuntas entre os participantes deste evento.
Sendo isto o que havia para relatar sobre a atividade realizada, encerro este relato.
Chapecó, 05 de maio de 2011.
Luiz Augusto Ferreira Verona
Coordenador do projeto edital Repensa - CNPq processo n° 562866/2010-8

