Pelotas, 07 de dezembro de 2011.
Local: Embrapa Cascata
Horário: 10:30h
Relato da reunião sobre o trabalho de tese do doutorando Gustavo Crizel Gomes,
bolsista do projeto edital Repensa – Construção de rede: avaliação de
sustentabilidade de agroecossistemas (CNPq/FAPESC).
Reunião de projeto 011/2011
A reunião foi coordenada pelo Dr. Carlos Alberto Medeiros, pesquisador da
Embrapa Clima Temperado e orientador do doutorando Gustavo Crizel Gomes,
que abordou os seguintes pontos:
1- Apresentação resumida do projeto pelo acadêmico da UFPel.
2- Leitura de pontos principais do projeto.
3- Explanação do coordenador do projeto edital Repensa, Luiz Verona, sobre
o andamento deste trabalho de Rede, seus objetivos, a necessidade de
transparência de ações e a prioridade de respeitar a linha de pesquisa deste
projeto - no qual o acadêmico é bolsista. Na oportunidade o coordenador relatou
que os representantes da UFPel são os professores Helvio D. Caslinho e Ana
Claudia Lima, e frente a Embrapa é o Dr. José Ernani Schwengber. Ainda neste
item, foi ressaltada a realização de longas conversas realizadas com os
representantes das instituições parceiras sobre a proposta de trabalho do
acadêmico, estes colegas estão acompanhando o trabalho e continuarão com
esta atividade como forma de apoio. Este grupo reconhece que a atividade
principal, frente ao trabalho do doutorando, é do orientador e do seu comitê.
4- Na reunião ficaram determinadas as seguintes ações, imediatas:
a- O Dr. Medeiros irá apresentar o comitê de orientação.
b- O doutorando Gustavo Gomes irá reformular o projeto, em sua estrutura e
conectar com a linha do projeto do edital Repensa – assunto que foi
amplamente discutido.
c- O bolsista ficou com o compromisso de construir uma agenda de atividades
onde constarão as etapas principais de seu trabalho, em conjunto com
reuniões, viagens, compromissos com entrega de resultados parciais,
publicações em congressos e outras atividades. Esta agenda não
corresponde ao cronograma do documento projeto.
d- O doutorando ficou de enviar o seu trabalho de dissertação de mestrado
para o coordenador Verona.
e- O coordenador do projeto ficou com a responsabilidade de relatar a reunião
e descrever pontualmente algumas sugestões para o projeto – este item
final será realizado informalmente por mensagem eletrônica e no rascunho
do projeto do doutorando.
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