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CONSTRUÇÃO DA REDE DE UNIVERSIDADES 

Conseguimos avançar significativamente na estruturação da Rede apoiadora do Projeto. Temos 
aproximadamente 35 professores identificados em todas as regiões, os quais já estabeleceram, em algum grau, 
uma dinâmica própria com envolvimento de alunos em torno das atividades do projeto1. Além disso, 
conseguimos definir as primeiras versões dos planos de trabalho, considerando as especificidades 
regionais.   Realizamos diversos contatos entre os integrantes do projeto através de reuniões para discussão 
sobre a composição das equipes e os planos de trabalho. Avaliamos que as dificuldades (normais) na 
efetivação dos convênios para contratação dos bolsistas e para liberação dos recursos para as atividades de 
campo impactaram um pouco o ritmo do projeto.  

Acreditamos que a atuação das Universidades deverá se fortalecer após a contratação dos bolsistas, que é a 
forma como os professores conseguem, geralmente, 
aportar maiores contribuições, mediante envolvimento 
de alunos com quem já trabalham e possuem afinidade. 

 

 “A equipe UFSC convida-os a pensar, 
neste semestre que se inicia, em ações que 

venham a fortalecer ainda mais estas 
parcerias e sinergias entre as 

universidades, o movimento Slow Food e 
as organizações da agricultura familiar” 

 

Neste momento de indefinição com relação a 
flexibilização do uso dos recursos para saídas de campo, 
mais do que nunca, é necessário dar sequência ao projeto 
nas atividades de escritório, como a avaliação das fichas 
da Arca do Gosto, mapeamento das comunidades do 
alimento e identificação e mobilização da rede de 
parceiros necessária para a realização das atividades 
futuras, como a criação de Fortalezas. 

                                                             
1 O link a seguir aponta os contatos realizados com os professores parceiros. Convidamos os leitores a atualizarem os contatos, caso 
sejam necessário: https://drive.google.com/open?id=1ZQ9X_0S6m0uns3O5Zgu4xTy-MDAdHMNjbU--hh2VFkw 

RELATOS DA REGIÃO NORTE 
 

O Facilitador Carlos, da Região Norte, tem 
realizado várias reuniões e articulações, 
aumentando o número de professores 
parceiros do projeto, mas também 
preparando as futuras ações de campo. 
Desde o dia 16 de agosto ele está em visita 
à Terra Indígena Andirá-Marau para aplicar 
questionários de avaliação de duas 
Fortalezas da região. Além disso, nesta 
mesma viagem será realizada uma 
articulação com os professores parceiros 
para o encaminhamento de convênios entre 
as universidades e a FAPEU, bem como, a 
definição dos bolsistas, pensando 
estrategicamente nas atividades e demandas 
das Fortalezas dos Sateré-Mawe, a serem 
primeiramente trabalhadas. Estamos 
aguardando o seu relato de viagem após seu 
retorno no dia 23. 

 

Ministério do 
Desenvolvimento Social e 

Agrário 

https://drive.google.com/open?id=1ZQ9X_0S6m0uns3O5Zgu4xTy-MDAdHMNjbU--hh2VFkw


Esperamos que os professores da Rede sintam-se inspirados com a 
experiência que relataremos a seguir, de forma a apropriarem-se do 
Projeto, incluindo no seu planejamento neste semestre que se inicia, 
e vislumbrar para o ano seguinte, ações convergentes. 

 

O PROJETO NA SALA DE AULA: EXPERIÊNCIAS NA 
DISCIPLINA DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

A iniciativa a seguir foi conduzida pelo profº Renê Birochi (UFSC), 
ao longo do primeiro semestre de 2016, com uma turma (cerca de 
25 alunos) de graduação da disciplina “Laboratório de Gestão: 
Organizações da Sociedade Civil”. A disciplina é obrigatória no 
curso de Administração e tem como objetivo “conhecer, analisar e 
debater algumas das principais teorias e abordagens da economia 
social e solidária em uma perspectiva evolutiva e crítica”. A 
disciplina também prevê a realização de atividades de campo (o 
transporte é fornecido pela universidade, sem custos), na qual os 
estudantes têm “a oportunidade de vivenciar o contexto 
organizacional e as respectivas práticas de uma organização da 
sociedade civil”. 
 
Visando integrar as atividades do projeto à disciplina foi proposto 
aos estudantes, organizados em pequenos grupos, que realizassem 
pesquisas a respeito de seis Fortalezas (novas ou existentes) no 
estado catarinense. 
 
O Facilitador do Slow Food/Sul, Bernardo Simões, participou das 
primeiras apresentações sobre o Movimento SF, com a apresentação 
de vídeos institucionais e com suporte para detalhar cada Fortaleza 
do Estado de SC: 
 
• https://www.youtube.com/watch?v=gu8_qsrzPGw;  
• https://www.youtube.com/watch?v=VIVvWBYnA_o  
 
Durante o semestre, os grupos estabeleceram contatos com 
representantes das Fortalezas por telefone e fizeram pesquisas em 
sítios eletrônicos e outras fontes para reconhecimento das Forças, 
Oportunidades, Fraquezas e Ameaças (FOFA). Esse instrumento de 
análise será utilizado pelos facilitadores Slow Food ao longo do 
projeto e colocá-lo em uso pelos estudantes para analisar as 
Fortalezas, contribuiu para um avanço das atividades a serem 
realizadas pelo facilitador da região. Em 06 de junho de 2016 os 
estudantes foram convidados a participar do 1º Encontro da Rede 
Slow Food de Santa Catarina, em Garopaba. Durante a manhã, cada 
grupo de estudantes compartilhou suas análises iniciais sobre as 
Fortalezas com o facilitador Slow Food na região Sul, Bernardo 

Simões, o prof. Renê Birochi, ativistas e associados da Rede Slow Food, representantes de organizações locais, 
acadêmicos e os próprios participantes das Fortalezas. A presença de alguns representantes das Fortalezas 
mostrou-se como uma boa oportunidade para os estudantes realizarem entrevistas para incrementar seus 
estudos de caso e também para conhecer melhor os sujeitos das suas pesquisas. 
No final da disciplina, cada grupo apresentou um caso de estudo sobre a organização da sociedade civil que 
acompanharam no semestre (abaixo) e que poderá ser utilizado como material de referência para ações futuras: 
 

 
1. Vinícola Domínio Vicari: 
dominiovicari.blogspot.com.br;  
2. Engenho de Farinha de Mandioca. Foto 
utilizada na apresentação do grupo que 
estudou a Fortaleza dos engenhos de farinha 
de mandioca polvilhada de SC. 
3 e 4. Produtos de Butiá comercializados 
durante o I Encontro da Rede Slow food de 
SC. Fotos das alunas Ana Bittar, Beatriz 
Albuquerque, Juliana Martins e Mariana 
Pauli, 2016, Garopaba. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gu8_qsrzPGw
https://www.youtube.com/watch?v=VIVvWBYnA_o


1. Estudo de caso: preservação do queijo colonial de leite cru do oeste catarinense; 
2. Propostas para a criação de uma fortaleza: o caso dos engenhos de farinha de mandioca polvilhada de SC; 
3. Conhecendo uma fortaleza em processo: butiá sem fronteiras; 
4. Fortalezas dos vinhos naturais do Sul; 
5. Ações para estimular o desenvolvimento de uma fortaleza: o caso do ecossistema marinho de Porto Belo; 
6. Ações para melhorar a comunicação do movimento Slow Food com os extrativistas: o caso da fortaleza do 
pinhão da serra catarinense. 

 
  

 

PRODUTOS NA ARCA DO GOSTO 

Sendo nosso objetivo da Meta 1 inserir 150 
produtos da agricultura familiar na Arca do 
Gosto, destacamos que 108 fichas estão sendo 
atualmente trabalhadas e, dentre elas, 20 já foram 
validadas pelo Slow Food Internacional e serão 
em breve incluídas no site. Vale destacar que 
algumas regiões têm realizado articulações com 
acadêmicos (professores, bolsistas, voluntários) 
de diferentes áreas do conhecimento levando a 
uma maior qualidade das informações sobre o 
produto. 

 

1. Kochkäse; 2. Camapu; 3. Cacuí; 4. Cambuca; 5. 
Beiju cica. Imagens ilustrativas da internet. 

 

ARTICULAÇÕES DE PARCERIAS E ATIVIDADES 
 

Em Santa Catarina, a parceria do projeto com a EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural de Santa Catarina) vai tomando contornos mais definidos com a participação do facilitador Slow 
Food, Bernardo Simões e membros da equipe UFSC (Graça Brightwell, Flora Castellano e Oscar Rover) 
em duas atividades que serão realizadas nos meses de Setembro e Outubro. A primeira será uma reunião 
com os técnicos responsáveis pelo programa Gestão de Negócios e Mercado, com foco nas atividades de 
comercialização e que visa incluir metas de trabalho para as ações dos técnicos em 2017. A outra, é uma 
capacitação sobre o Slow Food e Arca do Gosto com os responsáveis pelo programa Capital Humano e 
Social, desenvolvido pela EPAGRI. O Programa Capital Humano e Social (CHS) desenvolverá ações de 
desenvolvimento territorial com foco no desenvolvimento de capacidades, geração de riqueza e 
sustentabilidade. O público inclui famílias rurais, indígenas e pesqueiras e técnicos que trabalham com 
essas famílias objetivando contribuir com a qualidade de vida e a auto estima de pessoas que compõem e 
atuam com a agricultura familiar em Santa Catarina. 

 



 

Nota: Este boletim mensal tem como objetivo principal compartilhar as informações e atividades realizadas 
em cada região, visando sobretudo inspirar e motivar. Para tanto, precisamos de colaboração de todos os 
envolvidos no projeto para termos maior acesso a essas informações. Pedimos, por gentileza, que nos enviem 
os relatos de atividades que considerem interessantes de serem divulgadas. Email: ufsc.slowfood@gmail.com 

EVENTOS NA REGIÃO SUDESTE 

 

O Facilitador Marcelo, da região Sudeste, participou do evento “Festas de Agosto no Solar”, no dia 18 de 

agosto no município de Montes Claros-MG. Em uma oportunidade no evento, o facilitador da Região 

Sudeste realizou uma reunião que contou com a presença de cooperativas, instituições públicas de pesquisa 

e extensão rural, e outras organizações socais, além de agricultores e representantes das etnias Xakriabá e 

Tuxá. A reunião tratou do histórico de relação e aproximação dos movimentos locais e do SF. Também foi 

apresentado o Projeto e discutida a Fortaleza do Pequi com a intenção de valorizar esse fruto do cerrado e 

levar o produto para outros espaços. Também falou-se da criação de um Convívio para região resgatando um 

trabalho que já ocorreu em outro momento e do fortalecimento da rede local. O facilitador está se 

concentrando na articulação com os diversos atores, trazendo a discussão para as diferentes perspectivas 

como a gastronômica, envolvendo aliança dos cozinheiros, os estudantes de gastronomia e o comércio e 

mercados locais na perspectiva da responsabilidade social. 

 

Fonte da ilustração:  Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas. 
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