
Relato da reunião de planejamento do projeto edital Repensa – UFSC 
Reunião n° 016/2012 
 
Em Florianópolis- SC, no dia 01 de março de 2012 estiveram reunidos na 
UFSC, a acadêmica de mestrado Raquel Modesto de Souza, o prof. Sergio 
Martins e o coordenador do projeto Luiz Verona. 
A acadêmica Raquel Souza destacou as questões mais relevantes de seu 
projeto a ser apresentado no exame de qualificação do mestrado a ser 
realizado no dia 23 de março p.v.. O Prof. Sergio  ressaltou a importância da 
presença do coordenador do projeto na referida defesa. Tambem foi 
estabelecido um cronograma de atividades de campo a serem realizadas na 
região Oeste Catarinense dando continuidade a dissertação vinculada ao 
projeto Repensa.   
  
Posteriormente os colegas Verona e Sergio trataram da seguinte pauta de 
assuntos: 
          a)      Projeto Repensa: 

         As atividades com a acadêmica Raquel deverão continuar conforme 
o planejado e terá continuidade no mês de março com as visitas para 
discussão dos pontos críticos dos agroecossistemas. 

         Foram estabelecidas, á princípio, os meses de abril e novembro de 
2012 como mais favoráveis às próximas reuniões do projeto; 

         A  reunião de abril terá o objetivo de entrosamento dos acadêmicos 
de pós-graduação, especialmente os novos, envolvidos no projeto. 
Serão abordados os objetivos dos projetos em curso e os resultados já 
alcançados.  

         A reunião de novembro terá o objetivo de concretizar as 
experiências de cada região e decidir sobre metodologia de comparação 
das três regiões (Estados) de forma conjunta. Nesta oportunidade será 
definido se usaremos os mesmos pontos críticos, indicadores ou se 
usaremos índices de sustentabilidade. 

         Ficou determinado que a Raquel deverá realizar, no final de seu 
trabalho, uma cartilha, com linguagem muito simples e uso de 
ilustrações, para descrever as conclusões de sua dissertação, que será 
distribuída aos agricultores da região. 

         Estão sendo feitas tratativas para a utilização da bolsa de estudos 
da CAPS, inicialmente prevista para para a UFSC sob a 
responsabilidade do professor Sergio Martins. 

  
b)      Sobre “protocolo de procedimentos” dos integrantes e o papel 
do Conselho Coordenador da Rede Consagro 

         Avançando na discussão obre procedimentos dos integrantes e o 
papel do Conselho Coordenador da Rede Consagro, com base nas 
manifestações de seus membros, ficou evidenciado a necessidade de 
que se elabore um pequeno texto e se coloque no site da Rede 
esclarecendo estas questões. Em função da disponibilidade ofertada 
contar-se-á com a colaboração do Prof. Helvio casalinho para redigir o , 
para o qual poderá contar com as contribuições  sobre  assunto que 
foram socializados entre os coordenadores da Consagro através de mail 
enviado pelo Prof. Sergio. 



  
c)       Quanto ao desenvolvimento de atividades da Rede Consagro 
em conjunto com a Redagres. 

         Ficou definido que as tratativas de trabalhos conjuntos da Rede 
Consagro e Redagres irão continuar. Contatos estão sendo realizados 
entre o professor Sergio e  o Prof. Baltazar (em representação da 
Redagres);  

         Professor Baltazar relatou que a Redagres não possui orçamento 
para realizar encontro técnico na região oeste catarinense (região de 
interesse da Redagres para desenvolver seu trabalho de campo). O prof. 
Sergio salienta que competiria a cada rede buscar meios (individuais ou 
institucionais) para viabilizar o encontro e a participação de seus 
integrantes. O prof. Baltazar está em busca de recursos para viabilizar o 
trabalho de aproximação das duas redes. 

         A Rede Consagro irá criar uma categoria de “Ações em Rede” e 
colocar a disposição dos seus membros, em sua página eletrônica,  as 
atividades que vem realizando no sentido de aproximação e ações 
concretas com outras Redes. 

  
d)      Quanto ao relatório da atividade de Oficina realizada no VII 
Congresso Brasileiro de Agroecologia. 

         Foi definido que o relatório da Oficina, realizada em dezembro na 
cidade de Fortaleza, deve ser enviado imediatamente para todos os 
colegas que dela participaram; 

         No encaminhamento deve ser explanado que o documento trata de 
um relato preliminar, e solicitado aos participantes sugestões de 
assuntos que não constam da memória da oficina e que merecem ser 
colocados. Também, devem ser solicitados alguns pontos conclusivos 
sobre o trabalho executado na oficina. 

  
e)      Quanto ao trabalho técnico redigido, a ser apresentado para a 
comunidade científica, sobre a experiência da Rede Consagro. 

         De acordo com o conselho coordenador da Rede Consagro e com 
afirmativa reforçada em todas as reuniões realizadas por seus membros, 
trabalhos que representam atividades coletivas da Rede devem ser 
editadas pelo conselho, caracterizando as devidas participações dos 
autores. Conforme discutido em item anterior, um “protocolo de 
procedimentos” será acrescentada no “documento compromisso que 
esclarecem a função da Rede Consagro”. Neste sentido, o trabalho 
técnico redigido sobre os dois anos de experiência desta rede deverá 
ser articulado pelo conselho, com sugestão de ser enviado ao 
Congresso Brasileiro de Sistemas, que será realizado em junho de 2012, 
em Brasília. 
Sendo o que havia para ser relatado,eu, coordenador do projeto, encerro 
e assino este documento. 
 
Florianópolis, 01 de março de 2012. 
 
Luiz Verona 
Coordenador do Projeto no Ediatal Repensa 



 
 


