UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
NÚCLEO DE ESTUDOS EM AGRICULTURA FAMILIAR
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ASSEMBLÉIA GERAL
Ata da reunião do NESAF – Núcleo de estudos em agricultura familiar, em
assembléia realizada na sexta feira 29 de agosto de 2008, ás 14:00 horas, pela diretoria
do núcleo de estudos e demais representantes de instituições parceiras, no auditório
Profº Cláudio Antônio Mussoi, no prédio 42 do CCR da UFSM. A reunião foi presidida
pelo Diretor-presidente, Danilo Rheinheimer dos Santos, secretariado por Solano Bertol
e contou também com a presença do Diretor de Pesquisas Dr. Dalvan José Reinert, só
não esteve presente a diretora de assuntos comunitários Srª. Aline Rodrigues Flores,
cuja ausência foi previamente justificada. Reuniram-se nesta data para discussão da
seguinte pauta: (a) Eleição de uma nova diretoria; (b) Proposição formal de alteração da
denominação do nome NESAF - (Núcleo de estudos sobre solo e água em agricultura
familiar) para Núcleo de estudos em Agricultura Familiar; (c) Relato de andamento dos
projetos, em especial do curso de Graduação Tecnológica em Agricultura Familiar e
Sustentabilidade; (d) Planejamento de atividades futuras (Residência agrária, projetos de
pesquisa, ações de extensão, sede do NESAF, etc); (e) Assuntos gerais.
Após discussão do primeiro ponto de pauta, o professor Danilo Rheinheimer dos
Santos foi mantido no cargo por mais um período de mais dois anos. O professor-

pesquisador João Kaminski foi eleito para o cargo de Diretor de Pesquisa, anteriormente
ocupado pelo Dr. Dalvan José Reinert (atualmente Diretor do Centro de Ciências
Rurais), e Sr. Delcimar Gonçalves Borin (representante da FETAG-RS) para o cargo de
Diretos de Assuntos Comunitários, até o momento ocupado pela Engenheira Florestal
Aline Rodrigues Flores (representante do MPA).
Em relação ao segundo ponto de pauta, após breve discussão, foi aprovado a
alteração do nome do NESAF, o qual passará a significar Núcleo de Estudos em
Agricultura Familiar, em decorrência da inclusão de vários professores-pesquisadores
de outros ramos do conhecimento, mas que estão envolvidos com a agricultura familiar.
Em seguida, o Diretor-Presidente coordenou os relatos dos projetos em
andamento e que envolvem professores e/ou Instituições ligadas ao NESAF. Como
consta do ofício convocatório da Assembléia do NESAF há vários projetos finalizados,
cujos relatórios encontram-se disponíveis on-line e muitos outros em fase de execução.
Atenção especial foi dada ao Curso de Graduação Tecnológica em Agricultura Familiar
e Sustentabilidade que está em curso e que foi relatado o seu andamento pelo
Coordenador do Curso, professor Ricardo Simão Diniz Dalmolin.
A discussão sobre as ações futuras do NESAF foi longa e calorosa e foi tomada
a decisão de que a direção do NESAF encaminhasse aos parceiros um planejamento de
ações que pretende agir e linhas temáticas que pretende pesquisar.
Entre as discussões e opiniões apresentadas, a Irmã Lurdes – representante do
Projeto Esperança/Cooesperança, sugeriu que ficasse encaminhada uma reunião para
discussão de “alternativas à cultura do fumo”. Ela ressaltou que é preciso que as
pesquisas dêem “algum retorno”, em outras palavras que ela seja uma “pesquisação”; O
professor João Kaminski, agora então Diretor de Pesquisas, sugeriu que o NESAF
aumente seu número de parceiros de forma a enriquecer a discussão a respeito das
demandas de informação para elaboração e implantação de projetos que busquem
recursos junto aos órgãos financiadores de pesquisa e extensão; João Pellegrini, como
representante dos estudantes de pós-graduação e atualmente também professor do
CEFET de Julio de Castilhos, sugeriu que o um grupo de professores do CEFET poderia
integrar às ações do NESAF; Dhonathan Rigo, representante dos discentes de graduação
do CCR, relatou a proposta de projeto sobre sementes crioulas no município de Ibarama
e questionou se o NESAF poderia encampar a idéia das sementes crioulas,
principalmente em busca de apoio financeiro juntos aos órgãos financiadores federais e
estaduais. O Engenheiro Agrônomo Luiz Antônio Barcellos, representante da ASCAREMATER, também, enfatizou a necessidade do NESAF trabalhar com resgate de
sementes de plantas de cobertura, além das de milho e feijão crioulas. Nesse mesmo
tema, Rodrigo Cidade, representando a COPTEC, relatou várias demandas existentes
em assentamentos em Tupanciretã, entre elas: preocupação com a questão de água

(recursos hídricos, água para consumo humano e animal), planejamento alimentar para
gado (propõe planejamento forrageiro “fixação biológica de nutrientes para
desenvolvimento de pastagens”), boas práticas de higienização na produção leiteira e
curso de gestão rural. O professor Paulo Roberto Silveira propões aproximação do
NESAF aos professores do CEFET, especialmente na temática da produção de arroz
orgânico. Tema que interessa em muito aos assentados uma vez que já vem sendo feito
alguns experimentos sob a coordenação dos professores Leandro Souza da Silva e
Dalvan José Reinert. Dalmolin deixa uma proposta para se construir uma página na
internet para o NESAF.
Entre tantas opiniões e discussões ficou proposto, e em seguida aceito pelos
presentes, os seguintes procedimentos em relação aos futuros trabalhos do NESAF:
a) Realização de um seminário sobre as alternativas à cultura do fumo, tendo
como

parceiros

na

elaboração

desse

seminário

o

Projeto

Esperança/Cooesperança e o Movimento dos Pequenos Agricultores, entre
outras Entidades;
b) A articulação, sob a coordenação do Diretor de Pesquisa, de um grupo de
professores e entidades interessadas em trabalho sobre sementes crioulas.
Em especial, o convite deve ser feito ao professor Dílson Bisognin do
departamento fitotecnia, a ASCAR-EMATER, o Projeto EsperançaCooesperança e a COPTEC, uma vez que estão já envolvidos com estudos
sobre essa temática;
c)

A articulação, sob a coordenação do Diretor de Pesquisa, de um grupo de
professores e entidades interessadas em trabalho sobre a fixação biológica de
N2 em pastagens em função dos altos custos com fertilizantes nitrogenados à
produção de leite. Essa temática interessa em muito ao Ministério do
Desenvolvimento Agrário, segundo relato de seu representante, o
Engenheiro Agrônomo Lauro Bernandi.

d) A articulação, sob a coordenação do Diretor de Pesquisa, de um grupo de
professores e entidades interessadas em trabalho sobre o uso de fertilizantes
alternativos, em especial com o envolvimento do professor Danilo e Paulo
Silveira e os professores do CEFET - São Vicente do Sul.
e) Realização de uma reunião semestral do NESAF, sendo a próxima já
agendada para o dia 05/12/2008, na sala do Conselho do CCR – UFSM, às
14:00 horas.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Solano Bertol, a presente ata,
assinada por todos os presentes abaixo nominados e referenciados.
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