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Participantes:  

José Ernani Schwengber, Joel Enrique Cardoso , Elizabeth Farias (EMBRAPA) e Luiz 
Augusto F. Verona (EPAGRI). 
 
 
Pauta: 
Discussão sobre andamento das atividades do projeto. 
 
Relato: 

O coordenador do projeto relatou a situação do projeto nas outras regiões em estudo, 
abordou sobre a última reunião com professores da UFPel – responsáveis pela execução 
do trabalho na região sul do Rio Grande do Sul e explanou sobre a condição financeira do 
projeto. 
O pesquisador José Ernani reforçou a importância do trabalho em Rede e o interesse na 
continuidade do projeto em conjunto com os objetivos do trabalho em Rede de Unidades 
de Referência da Embrapa Pelotas. 
O doutor Joel Cardoso colocou que o projeto de Rede da Embrapa Pelotas, o qual 
coordena, está em andamento e que solicitou que o projeto de avaliação de 
sustentabilidade (Edital Repensa), nas ações conjuntas com a Embrapa, poderiam ter 
apoio financeiro.  
O coordenador Luiz Verona explicou que a situação de orçamentária, planejada, tem 
justamente este objetivo, ou seja, criar uma sinergia entre projetos e dar o melhor 
aproveitamento possível aos gastos que estão sendo realizados. O coordenador reforçou 
que está acompanhando todas as ações na região sul e, nas questões orçamentárias 
planejadas, irão ser totalmente realizadas com o apoio irrestrito da coordenação do projeto. 
A bolsista da Embrapa, estagiária bióloga Elizabeth Farias, comentou sobre o seu apoio 
técnico no trabalho de descrição geral e localização geográfica dos agroecossistemas em 
estudo na Rede do projeto. Salientou que o trabalho de disponibilizar as informações na 
internet não depende de suas atividades, mas que pode dar uma importante contribuição. 
O coordenador explanou que conta com o apoio da bióloga e que está negociando, 
verificando, a possibilidade de ser criada uma página da Rede onde estarão disponíveis as 
informações sobre os agroecossistemas. A página eletrônica atual e a Rede Social de 
Trabalho, que existem atualmente, não são suficientes para apresentar estes resultados do 
estudo e que, sem dúvida, o projeto necessita evoluir neste processo. O coordenador 
destacou que este seria realmente o objetivo do projeto, evoluir na forma de comunicação, 
facilitando a transparência do resultado do estudo e que esta atividade não excluiria a 
necessidade da entrega de resultados, presencialmente, aos atores e em destaque aos 
agricultores. 



Um dos pontos que o coordenador colocou como destaque na reunião é que o grupo tem 
que evoluir no processo de trabalho de rede, entendendo os comprometimentos, as 
interações, os conflitos que surgem e o compromisso com atividades futuras que tem base 
nas atividades presentes, e constantes, do projeto. 
 
Sendo isto o que havia para relatar sobre a atividade realizada, encerro este relato. 
Chapecó, 05 de abril de 2011. 
Luiz Augusto Ferreira Verona 
Coordenador do projeto edital Repensa - CNPq processo n° 562866/2010-8 
 


