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O Grupo de Citricultura Ecológica é um grupo de pesquisa que atua,
através de metodologias participativas, no desenvolvimento da produção
da citricultura ecológica na região do Vale do Caí. Diferentes partes estão
envolvidas no processo, dentre elas, a UFRGS, a Emater, a Embrapa e
os produtores. Estes são produtores familiares orgânicos que cultivam
bergamota e laranja em pequenas propriedades. Com o decorrer das
atividades do Grupo de Citricultura Ecológica surgiu a necessidade de
facilitar a comunicação entre os diferentes agentes envolvidos, UFRGS,
Emater, Produtores ecológicos e Embrapa. Com isso, surgiu a idéia de
desenvolver uma página na internet para atuar como uma ferramenta
facilitadora da comunicação entre as diferentes partes:
www.ufrgs.br/citroecologico As trocas de informações ocorrem de
diferentes formas, uma delas é através de reuniões entre representantes
e pessoas ligadas ao projeto. Após cada reunião é feito um relatório que
é publicado no site. Essa medida visa manter todos agentes envolvidos
no projeto informados e também expandir o alcance da informação para
além do grupo. O site também é utilizado para divulgar as datas das
reuniões do Grupo e Outras atividades como saídas de campo. Também
promove os resultados dos estudos, seminários, cursos e encontros
sobre a agricultura de base ecológica, com especial atenção à citricultura,
importante atividade agrícola da região. Assim, além de ser uma
ferramenta de comunicação dentro do grupo, também é uma importante
ferramenta de divulgação dos resultados até agora obtidos para a
sociedade em geral, promovendo em especial as sissertações e teses até
agora produzidas por estudantes da UFRGS. Além de poder ser avaliado
pela eficiência da comunicação interna do grupo, também pode ser
avaliado pelo número de acessos. A Página foi desenvolvida utilizando o
software CMSimple, em linguagem php, que permite edição on line pelas
pessoas que possuem acesso por senha, o que facilita todo o processo
de manutenção e atualização do site.

