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Atividade Plenamente Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.

As atividades cumpriram com os objetivos esperados proporcionando aos integrantes do grupo um maior
crescimento pessoal e mesmo do grupo em si, alem de contribuir com a melhoria da formação dos
participantes da comunidade acadêmica.

Desenvolvida plenamente

Atividade - Livro

Data Início da atividade 02/09/2013 Data Fim da atividade 30/09/2013

Descrição
Busca uma maior integração dos membros do grupo PET e o estímulo às discussões e prática de
senso crítico possibilitando o debate a respeito do assunto tratado.

Objetivos
Objetiva proporcionar discussões e formação de senso crítico dos integrantes do grupo.

Como a atividade será realizada?
O livro será escolhidos por votação, levando em conta a qualidade e a relevância do tema.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Nas discussão nas rodas de amigos e colegas poderá motivar os demais a buscarem discussões
saudáveis sobre o tema.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Para os integrantes do grupo PET, o curso visa desenvolver a capacidade de senso crítico e
capacidade de argumentação bem como a interpretação da mensagem proposta.

Atividade - Curso de apresentação oral de trabalhos acadêmicos



Data Início da atividade 08/04/2013 Data Fim da atividade 30/09/2013

Descrição
O curso será ministrado pelos integrantes do grupo, as vagas serão abertas para a comunidade
acadêmica com carga horária de 20 horas. A dificuldade encontrada pelos alunos de graduação em
apresentar seminários, pôsteres, trabalhos e afins motivaram o grupo a organizar um curso que
pudesse auxilia-los na aprendizagem bem como melhorar o desempenho em apresentações dos
integrantes do grupo PET.

Objetivos
Objetiva desenvolver técnicas para apresentação de trabalhos orais, pôsteres e entrevistas tanto
para os integrantes do grupo quanto para os acadêmicos em geral.

Como a atividade será realizada?
Serão realizadas quatro palestras pelos integrantes do grupo, totalizando dezesseis horas. No final
do curso os participantes deverão fazer uma apresentação de algum tema escolhido por eles, onde
serão avaliados mediante sugestões. Com total de vinte horas.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Com esta atividade espera-se contribuir com a formação acadêmica e familiarizá-los com as
apresentações acadêmicas que deverão fazer no decorrer do curso e até mesmo na vida
profissional.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Para os integrantes do grupo PET, o curso visa desenvolver a capacidade de planejar, preparar e
apresentar o conteúdo na forma de aula.

Atividade - Minicursos

Data Início da atividade 20/05/2013 Data Fim da atividade 09/12/2013

Descrição
Serão realizados alguns minicursos com diferentes temas que muitas vezes são pouco abordados
durante a graduação e que são fundamentais no mercado de trabalho. Para a realização dos
minicursos serão realizadas pesquisas, preparo, divulgação e execução destes voltados para os
acadêmicos do curso de Agronomia da UFSM.

Objetivos
Objetiva proporcionar uma complementação do ensino de graduação e integração da comunidade
acadêmica.

Como a atividade será realizada?
Para a realização dos minicursos serão feitas pesquisas, preparo, divulgação e execução destes
voltados para os acadêmicos do curso de Agronomia da UFSM. Através da constatação dos
integrantes do grupo sobre assuntos de interesse elegeram-se os seguintes temas: Secagem e



armazenamento de grãos, primeiros socorros e patologias de bovinos de leite, autoconhecimento e
relacionamento interpessoal, regulagem de colhedoras e pacotes estatísticos. Quando for
necessário, iremos buscar auxílio de outros grupos da instituição ou externos à universidade.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Com esta atividade espera-se contribuir com a formação acadêmica preparando-os para o mercado
de trabalho e dando uma formação diferenciada.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Para os integrantes do grupo PET, o curso visa desenvolver a capacidade de planejar, preparar e
organizar atividades teórico-práticas.

Atividade - Aula de iniciação

Data Início da atividade 11/11/2013 Data Fim da atividade 18/11/2013

Descrição
É ministrada uma aula para os alunos do primeiro semestre do curso sobre a apresentação de
trabalhos acadêmicos.

Objetivos
Objetiva proporcionar a melhoria de sua capacidade de apresentação, abordando os pontos mais
relevantes de uma apresentação.

Como a atividade será realizada?
O professor de iniciação à agronomia disponibiliza uma aula para que os integrantes do grupo
realizem a apresentação do tema.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Auxiliar os calouros nos aspectos básicos de uma apresentação de trabalhos acadêmicos.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Para os integrantes do grupo PET, o curso visa desenvolver a capacidade de planejar, preparar e
apresentar o conteúdo na forma de aula.

Atividade - Discussão Inicial

Data Início da atividade 11/03/2013 Data Fim da atividade 16/12/2013



Descrição
Essa atividade compreende a discussão de temas que estão em destaque e tem por objetivo
atualizar os membros do grupo quanto aos acontecimentos e fatos em nível nacional e
internacional.

Objetivos
Objetiva atualizar os membros do grupo quanto aos acontecimentos e fatos em nível nacional e
internacional.

Como a atividade será realizada?
Serão discutidos temas veiculados nos meios de comunicação como matérias de jornais,
reportagens de televisão, além de artigos publicados que forem de interesse coletivo. O tema
consiste em um texto de algumas páginas e deve ser redigido em língua inglesa.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Através do contato dos integrantes do PET com os demais acadêmicos podendo gerar discussões e
formação de senso crítico.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Os integrantes do PET pela discussão e busca de informação poderão desenvolver habilidade de
argumentação e senso crítico, além de ter a oportunidade de praticar o inglês.

Atividade - O Batata

Data Início da atividade 06/05/2013 Data Fim da atividade 17/11/2014

Descrição
O Batata é o informativo do grupo PET-Agronomia, composto por quatro páginas, escrito em
conjunto pelos membros do grupo, os quais escrevem pequenas matérias de interesse ao público
alvo, alunos e comunidade do Centro de Ciências Rurais da UFSM.

Objetivos
Objetiva que os membros do grupo possam aperfeiçoar a própria escrita, além de estimular o
conhecimento de todos através das correções feitas nos textos.

Como a atividade será realizada?
Os artigos são formatados, editados e publicados pelos integrantes do grupo PET-Agronomia
Serão impressas quatro edições do jornal no corrente ano.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Informar e trazer temas relevantes para os alunos de graduação, além de divulgar as atividades do
grupo à comunidade acadêmica.



Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Aperfeiçoamento da escrita e estimular o conhecimento de todos através das correções feitas.

Atividade - UFSM Vai à escola

Data Início da atividade 01/01/2013 Data Fim da atividade 27/05/2013

Descrição
Esta atividade o grupo realiza há 13 anos e consiste na divulgação da UFSM às escolas de ensino
médio de determinada região escolhida pelo grupo.

Objetivos
Objetiva que os membros do grupo possam aperfeiçoar a habilidade comunicativa além de
divulgar e demonstrar as facilidades e benefícios de estudar em uma universidade pública.

Como a atividade será realizada?
Em reunião o grupo decide a região de abrangência do projeto, dando prioridade a localidades em
que não há um conhecimento do funcionamento da universidade. Através de palestras aos alunos
apresenta-se a universidade, desde as formas de ingresso até os benefícios que o aluno encontra ao
ingressar.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Divulgar o funcionamento e as facilidades da universidade para a comunida em geral, buscando
atrair os jovens a prestar vestibular e ingressar em um ensino superior.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Aperfeiçoamento da habilidade comunicativa bem como desenvolvimento de relações
interpessoais e integração dos próprios petianos.

Atividade - Universitar

Data Início da atividade 17/06/2013 Data Fim da atividade 20/12/2013

Descrição
O projeto é um desafio acadêmico multidisciplinar, no qual os grupos PET da UFSM participam
da atividade.

Objetivos
Objetiva a interação entre os grupos PET e a comunidade acadêmica da UFSM e demais
universidades de Santa Maria.



Como a atividade será realizada?
Esse desafio consiste em um jogo em que os graduandos da cidade de Santa Maria de diversas
universidades, deverão vencer obstáculos com trabalho em equipe, criatividade e visão global. As
equipes recebem semanalmente uma tarefa-problema para responderem, sendo que no total serão
seis tarefas-problema. Tais tarefas são de diferentes áreas do conhecimento e os jogadores devem
propor soluções para os problemas que serão apresentados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Mobilização dos acadêmicos para juntos pensarem em soluções para problemas diversos.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Integração com os demais grupos PET, desenvolvendo um trabalho em equipe, além de preparar
os estudantes para a organização de eventos.

Atividade - Profitecs

Data Início da atividade 01/03/2013 Data Fim da atividade 27/06/2014

Descrição
A abertura da universidade para a comunidade em geral, principalmente aos estudantes de ensino
médio é de fundamental importância para estimular a procura por ensino superior bem como
facilitar a escolha do curso.

Objetivos
objetivo de expor todas as oportunidades acadêmicas que a instituição oferece para a comunidade
externa a ela. Devido a isso, todos os cursos da UFSM, incluindo os cursos técnicos, expõem o
conteúdo de seus currículos e áreas de atuação para o futuro profissional.

Como a atividade será realizada?
Representantes da Coordenação, corpo docente e discente dos diferentes cursos expõem o
conteúdo de seus currículos e áreas de atuação para o visitante, potencial futuro candidato à
formação profissional.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Proporcionar a comunidade em geral um contato com a universidade e as atividades que ela
desempenha.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Auxiliar o desenvolvimento de habilidades comunicativas e estimular as relações interpessoais.

Atividade - PROFITECS



Data Início da atividade 08/04/2013 Data Fim da atividade 24/05/2013

Descrição
A abertura da universidade para a comunidade em geral, principalmente aos estudantes de ensino
médio é de fundamental importância para estimular a procura por ensino superior bem como
facilitar a escolha do curso.

Objetivos
Objetiva expor todas as oportunidades acadêmicas que a instituição oferece para a comunidade
externa a ela. Devido a isso, todos os cursos da UFSM, incluindo os cursos técnicos, expõem o
conteúdo de seus currículos e áreas de atuação para o futuro profissional.

Como a atividade será realizada?
Representantes da Coordenação, corpo docente e discente dos diferentes cursos expõem o
conteúdo de seus currículos e áreas de atuação para o visitante, potencial futuro candidato à
formação profissional.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Proporcionar a comunidade em geral um contato com a universidade e as atividades que ela
desempenha.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Auxiliar o desenvolvimento de habilidades comunicativas e estimular as relações interpessoais.

Atividade - Filmes

Data Início da atividade 06/05/2013 Data Fim da atividade 17/06/2013

Descrição
Busca uma maior integração dos membros do grupo PET e o estímulo às discussões e prática de
senso crítico. Os dois filmes que serão assistidos, que retratam acontecimentos históricos que
marcaram o mundo, documentários ou afim que possibilitarão o debate a respeito do assunto
tratado.

Objetivos
Objetiva proporcionar discussões e formação de senso crítico dos integrantes do grupo.

Como a atividade será realizada?
Os filmes serão escolhidos por votação, levando em conta a qualidade e a relevância do tema.

Quais os resultados que se espera da atividade?



Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Nas discussão nas rodas de amigos e colegas poderá motivar os demais a buscarem discussões
saudáveis sobre o tema.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Para os integrantes do grupo PET, o curso visa desenvolver a capacidade de senso crítico e
capacidade de argumentação bem como a interpretação da mensagem proposta.

Atividade - Viagem de estudos

Data Início da atividade 18/03/2013 Data Fim da atividade 25/03/2013

Descrição
Realizar uma visita a outros locais nos proporcionará a oportunidade de obter informações novas,
observar realidades diferentes e consequentemente somar isso ao nosso conhecimento.

Objetivos
Objetiva buscar conhecimento em diversas áreas do curso e/ou conhecer ou ampliar conhecimento
sobre sistemas de cultivo.

Como a atividade será realizada?
Decide-se por um destino de viagem que contemple uma área de conhecimento específica de
interesse do grupo, os lugares a serem visitados podem ser agroindústrias, museus e parques
ambientais, além da parte técnico/científica realiza-se atividades culturais.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Através do contato dos integrantes do PET com os demais acadêmicos pode-se gerar um
intercâmbio de informações.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Os integrantes do PET pela oportunidade de conhecimento de regiões e realidades diferentes
poderão ter uma visão holística da agronomia.

Atividade - Pesquisa em Extensão Rural

Data Início da atividade 11/02/2013 Data Fim da atividade 15/12/2014

Descrição
As pesquisas no Departamento de Extensão Rural abordarão temas referentes ao êxodo rural, bem
como seus impactos à sociedade; conflitos no campo e produção orgânica de alimentos, entre
outros.



Objetivos
Inserção dos membros do Grupo PET Agronomia nos diferentes Grupos de Pesquisa atuantes nos
Programas de Pós-Graduação e Departamentos do Centro de Ciências Rurais. Com esta atitude
espera-se um forte desenvolvimento de suas competências agronômicas.

Como a atividade será realizada?
Serão contatados os Pesquisadores Líderes dos Grupos de Pesquisa solicitando a avaliação e
concessão de espaços de orientação pelos pesquisadores, mestrandos e doutorandos, propiciando
aos petianos acesso aos projetos, problematizações de pesquisa, execução de técnicas de pesquisa
existentes e auxílio na elaboração e calibração/testagem de novas metodologias de pesquisa.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Colaboração para o aumento da produtividade em pesquisas no nível de graduação.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Melhor aproveitamento do conhecimento teórico das disciplinas na medida em que realiza
pesquisas abrangendo todo o estado da arte do conhecimento nos diversos campos agronômicos.

Atividade - III Simpósio de atualização em grandes culturas

Data Início da atividade 18/03/2013 Data Fim da atividade 28/10/2013

Descrição
Será organizado um simpósio de atualização em grandes culturas em que serão tratados aspectos
técnicos, práticos e científicos sobre os cereais de inverno, buscando a complementação do
conteúdo visto em aula.

Objetivos
Objetiva proporcionar aos acadêmicos do Centro de Ciências Rurais, professores e demais
participantes atualização em relação às culturas abordadas.

Como a atividade será realizada?
Serão convidados palestrantes de referencia nas várias áreas relacionadas às culturas. As palestras
serão ministradas durante os três dias do evento em que haverá momentos para perguntas e
discussões dos temas

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Contribuir para a formação profissional dos estudantes e atualização de professores e alunos do
curso complementando os temas vistos em aula.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.



Para os integrantes do grupo PET, o curso visa desenvolver a capacidade de planejar, preparar
executar eventos. Além de proporcionar um contato mais próximo com os palestrantes.

Atividade - Pesquisa em Defesa Fitossanitária e Fitotecnia

Data Início da atividade 04/02/2013 Data Fim da atividade 15/12/2014

Descrição
Pesquisa em Defesa Fitossanitária e Fitotecnia Alguns bolsistas realizarão pesquisas individuais
no Departamento de Defesa Fitossanitária nos setores de Fitopatologia, Entomologia e Herbologia,
ou no Departamento de Fitotecnia nos setores de Agroclimatologia e Sementes. Será buscado
principalmente desenvolver práticas de manejo de culturas como: arroz, feijão, soja, milho,
mandioca, cana-de-açúcar entre outras que possibilitem a sustentabilidade dos sistemas de
produção da região.

Objetivos
Inserção dos membros do Grupo PET Agronomia nos diferentes Grupos de Pesquisa atuantes nos
Programas de Pós-Graduação e Departamentos do Centro de Ciências Rurais. Com esta atitude
espera-se um forte desenvolvimento de suas competências agronômicas.

Como a atividade será realizada?
Serão contatados os Pesquisadores Líderes dos Grupos de Pesquisa solicitando a avaliação e
concessão de espaços de orientação pelos pesquisadores, mestrandos e doutorandos, propiciando
aos petianos acesso aos projetos, problematizações de pesquisa, execução de técnicas de pesquisa
existentes e auxílio na elaboração e calibração/testagem de novas metodologias de pesquisa.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Colaboração para o aumento da produtividade em pesquisas no nível de graduação;

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
melhor aproveitamento do conhecimento teórico das disciplinas na medida em que realiza
pesquisas abrangendo to o estado da arte do conhecimento nos diversos campos agronômicos.

Atividade - Pesquisa em Engenharia Rural e Solos

Data Início da atividade 11/02/2013 Data Fim da atividade 15/12/2014

Descrição
As pesquisas na área de solos se concentram em adubação de culturas visando a nutrição adequada
das plantas com o mínimo impacto ambiental, além de pesquisas na área de microbiologia,
envolvendo a degradação de resíduos orgânicos através da compostagem e da seleção de
organismos específicos e mais eficientes. No Departamento de Engenharia Rural serão feitas
análises de desempenho de tratores agrícolas, emissão de poluentes e rendimento operacional.



Objetivos
Inserção dos membros do Grupo PET Agronomia nos diferentes Grupos de Pesquisa atuantes nos
Programas de Pós-Graduação e Departamentos do Centro de Ciências Rurais. Com esta atitude
espera-se um forte desenvolvimento de suas competências agronômicas.

Como a atividade será realizada?
Serão contatados os Pesquisadores Líderes dos Grupos de Pesquisa solicitando a avaliação e
concessão de espaços de orientação pelos pesquisadores, mestrandos e doutorandos, propiciando
aos petianos acesso aos projetos, problematizações de pesquisa, execução de técnicas de pesquisa
existentes e auxílio na elaboração e calibração/testagem de novas metodologias de pesquisa.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Colaboração para o aumento da produtividade em pesquisas no nível de graduação

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
melhor aproveitamento do conhecimento teórico das disciplinas na medida em que realiza
pesquisas abrangendo todo o estado da arte do conhecimento nos diversos campos agronômicos.



Atividade Parcialmente Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.

A atividade foi realizada parcialmente em função de alguns erros experimentais que ocorreram ao longo do
projeto dificultando algumas das avaliações dos resultados finais. A atividade continua sendo desenvolvida a
fim de gerar resultados mais concretos e precisos para que futuramente sirva de auxilio aos produtores de
porongo.

Desenvolvida parcialmente

Atividade - Porongo

Data Início da atividade 01/08/2012 Data Fim da atividade 28/02/2014

Descrição
O Distrito de Arroio do Só na cidade de Santa Maria possui sua atividade econômica basicamente
dependente da produção de porongos para confecção de cuias para o chimarrão. No entanto, o
volume de pesquisa com a cultura é incipiente e específico em algumas áreas do conhecimento.
Com isso o grupo PET Agronomia iniciou em 2012 o desenvolvimento de pesquisas com
adubação nitrogenada e fosfatada na cultura do porongo. A necessidade da repetibilidade nos
resultados nos induz a manter o projeto junto aos produtores. A pesquisa é desenvolvida em
parceria com a EMATER e produtores da região, sendo que a instalação e condução dos
experimentos fica sob responsabilidade dos integrantes do grupo. Além da realização da pesquisa,
o grupo realizará a apresentação dos resultados aos produtores, formando u

Objetivos
Gerar conhecimentos científicos que venham a embasar tecnologias para o desenvolvimento da
cultura do porongo. Desenvolver nos Petianos a capacidade de sistematizar situaçãões

Como a atividade será realizada?
A pesquisa é desenvolvida em parceria com a EMATER e produtores da região, sendo que a
instalação e condução dos experimentos fica sob responsabilidade dos integrantes do grupo. Além
da realização da pesquisa, o grupo realizará a apresentação dos resultados aos produtores,
formando um elo de conexão entre os agricultores e o meio científico e tecnológico.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
O Curso passa a contribuir diretamente na geração de conhecimentos e tecnologias para um grupo
de pequenos agricultores marginalizados, projetando a imagem da instituição, com a chegada a
tecnologias socialmente aplicáveis e resultados diretamente aproveitáveis pelos agricultores.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Desenvolvimento da problematização de pesquisa. Elaboração de projeto científico, interação com



os agricultores e suas famílias no aspecto sócio-organizacional. Troca de saberes e
estabelecimento de um processo reflexivo conjunto, que leva a uma evolução no arranjo
produtivo.



Atividade Não Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.



Considerações Finais

Descrição

As atividades foram realizadas dentro do proposto no planejamento cumprindo com seus
objetivos. Percebeu-se um crescimento dos integrantes do grupo em vários aspectos, tais como: -
organização; - autonomia; - desenvoltura; - formação de senso critico; - maleabilidade diante das
adversidades; - espirito de grupo; - contribuição para a melhoria da comunidade acadêmica entre
outros.


