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Desde 2000 existem alunos do curso de Agronomia com especial
interesse na área de Agroecologia. Desde então passou-se a estimular a
formação de um grupo que pudesse dar conta de estudos e trabalhos na
área da Agroecologia, que é tão pouco estimulada nos cursos clássicos
de Agronomia, embora a crescente demanda por profissionais habilitados
a atuar em ensino, pesquisa e extensão nesta área. Assim, por volta de
2003 tomamos a iniciativa de buscar a institucionalização de um grupo de
alunos de graduação, hoje denominado Grupo Uvaia de Agroecologia,
.Isto se fez através de um projeto de extensão.  O Grupo Uvaia de
Agroecologia desde então tem se mantido atuante dentro e fora da
Faculdade de Agronomia da UFRGS, realizando trabalhos de ensino,
pesquisa e extensão, e renovando-se continuamente, buscando sempre a
inclusão de novos membros. Em 2004 e 2005 o grupo participou de
cursos de Agroecologia , organizou um seminário sobre Agroecologia de
quatro dias, contando com a presença de profissionais destacados na
área e mais de 70 estudantes de diferentes Universidades e Áreas de
formação, e desde 2005 vem se envolvendo em um projeto de pesquisa
para domesticação e desenvolvimento de tecnologias para o cultivo de
frutíferas nativas do Rio Grande do Sul em sistema agroflorestal.  A
atuação do Grupo de estudantes na Faculdade de Agronomia já é um fato
estimulado pela Direção, que tem, apoiado a iniciativa dos estudantes
desde o início da formação do Grupo Uvaia, que tem também como um
dos objetivos desenvolver na própria área da Faculdade demonstração da
viabilidade técnica de práticas Agroecológicas de manejo para que
possamos chegar a uma agricultura mais sustentável, incluindo técnicas
de manejo dos recursos naturais, como água, solo e biodiversidade. Para
isso estão executando desde 2003 o projeto de extensão Formação de
uma Rede de Troca de Material Genético e de Conhecimento sobre a
Biodiversidade de Plantas. Neste projeto, centralizado na Estufa da
Agrobiodiversidade, trabalham na ampliação de um banco de materiais
genéticos de culturas de interesse agronômico, buscando estimular a
biodiversidade, e matem constante integração com agricultores e
instituições de pesquisa e extensão para ampliar a base de conhecimento
e de mater ia l  genét ico.  Neste projeto estão desenvolvendo o
entendimento da importância do conhecimento técnico aliado ao
conhecimento da cultura e da organização social dos agricultores, e
procedendo algumas práticas sobre metodologias participativas aplicadas



ao desenvolvimento rural sustentável.  Estas são áreas inovadoras no
contexto da Agronomia e ferramentas que podem contribuir muito com o
Desenvolvimento Sustentável. Uma das grande virtudes do Grupo Uvaia
é a abertura que demonstram, sempre buscando participar das atividades
da faculdade e ao mesmo tempo abertos a todos os alunos que se
mostram interessados em participar, mesmo que apenas pontualmente.
Sendo uma experiência sobre participação e organização de trabalhos
em equipe, o grupo também é organizado de maneira participativa e os
estudantes tem sido capazes de tomar a iniciativa e demonstram já muita
independência e maturidade nas ações que estão realizando. Por
iniciativa própria tem realizado palestras e cursos.  Já tiveram uma área
na Estação Experimental Agronômica, porém por inúmeras vezes foram
encontrados animais pastando na área e destruindo o trabalho de meses,
o que os fez desistir e concentrar suas atividades na própria área da
Faculdade.  Todos os anos novos membros são ligados ao Grupo que
com isso se mantém mesmo com a for,atura de alguns membros,
permitindo também uma troca de experiências entre alunos calouros e
alunos veteranos. Essa atividade tem sido muito importante para muitos
alunos que com esta ação conseguem vivenciar a Agronomia em maior
profundidade, integrando conhecimentos de diferentes disciplinas,
contribuindo muito para a formação destes estudantes.


