Caldas, 15 de outubro de 2019

Sobre o processo de colheita
AeR + NEAs - Novas Colheitas | Em 2019, a plataforma do Agroecologia em Rede inaugura um
novo sistema de coleta de informações. A novidade é poder ser uma ferramenta de trabalho de
campo criada a partir de um software livre: pode ser usada em qualquer aparelho e não depende
da conexão com a internet.
E quem movimenta e colore os primeiros testes de uso deste novo sistema são os Núcleos de
Agroecologia. Inovações brasileiras, os NEAs representam ambientes de integração entre ensino,
pesquisa e extensão em Agroecologia. Enraizados em muitos territórios do país, os NEAs são elos
que dinamizam diferentes processos de construção do conhecimento e diálogo de saberes e,
mesmo diante dos desafios atuais de fomento, resistem e seguem construindo enfrentamentos,
alternativas e parcerias.
O projeto de Sistematização de Experiências, animado pela ABA-Agroecologia entre 2015 a 2017,
identificou mais de 150 NEAs no Brasil. Neste XI CBA, o combinado é atualizar este mapeamento
e visualizar por onde circulam nossas redes, nossos vínculos e sinergias.
Até o dia 25/10, pedimos que os NEAs naveguem pelo sistema e participem deste processo
coletivo de mapeamento. Os resultados dessa colheita serão partilhados durante o Congresso
Brasileiro de Agroecologia em Sergipe, na Casa dos NEAs, em outros momentos da programação,
mas também serão publicados nas redes da ANA e da ABA-Agroecologia e poderão ser
consultados na plataforma do AeR. Confiram as orientações, partilhe nas suas redes esse
chamado e registre seu NEA!
Dúvidas e sugestões: emrede@agroecologia.org.br / Nati: (22) 99918-3906 e Giu: (81)
99831-4887

Sobre o preenchimento
Há duas formas de enviar os dados do NEA:
1. pelo celular android através do app “ODK Collect”, disponível no Google Store, ou,
2. pela web, no site: colheita.agroecologiaemrede.org.br
Por favor, leia com atenção, e até ao final (em especial as dicas!), as instruções abaixo.
1. ENVIO DOS DADOS PELO CELULAR ANDROID:
Para o caso do celular, é fundamental apontar o celular para a
imagem QR Code abaixo, seja na tela do computador, seja
num papel impresso.
INSTRUÇÕES PARA INSTALAR NO ANDROID
1. Baixe o aplicativo odk collect do google play
2. Ao iniciar o aplicativo, permita que o app acesse
imagens. Depois, clique nos três pontinhos no canto
superior direito e escolha a opção "Configurações
Administrativas"
3. Escolha a opção "Importar/exportar configurações"
4. Clique no botão "DIGITALIZAR CÓDIGO DE OUTRO
DISPOSITIVO" e aponte o celular para a imagem
abaixo (Código QR)
5. Clique no botão "Carregar Formulário em Branco"
6. Clique no formulário "NEAs" e em Pegar Selecionados.
INSTRUÇÕES PARA COLETAR PELO CELULAR!
1. Clique no botão "Formulário em Branco"
2. Escolha "NEAs"
3. Preencha os dados (pode ser absolutamente SEM
INTERNET!), e salve ao final
INSTRUÇÕES PARA ENVIAR OS DADOS PREENCHIDOS
1. Quando estiver numa internet, clique em "Enviar
formulário enviado"
2. O sistema enviará todos os formulários dos NEAs que
você mapeou para o Agroecologia Em Rede!
DICAS NO PREENCHIMENTO
● A cada campo preenchido, arraste a tela para a
esquerda que você passará à próxima pergunta
● Tem como ter uma visão geral do formulário que você
está preenchendo no botão que parece uma seta
apontando um ponto
● É possível salvar o preenchimento incompleto do
formulário clicando no disquetinho enquanto
preenche. E retomar depois!
● Tudo isso acontece absolutamente sem internet, e
em qualquer celular dos mais velhos do planeta ao
mais moderno.

2. ENVIO DOS DADOS PELA WEB
(NAVEGADOR DE INTERNET):
INSTRUÇÕES PARA COLETAR PELA
INTERNET OU PELO IPHONE!
Acesse
https://colheita.agroecologiaem
rede.org.br/pt/m/redeneas/
O login é neas e a senha é
Mapaneas2019 (com M
maiúsculo!)
Clique em “Submeter” ou
“Entregar”, e escolha “NEAs”
Preencha o formulário
Se o formulário estiver
incompleto, clique em “this is
an incomplete answer”, para
depois seguir editando.
Observação: Tem que ser com
internet, neste caso! Só dá para
coletar sem internet se usar o
android com odk collect no
Android
Notas sobre o design: A ferramenta de
coleta de dados é bastante básica em
termos de navegação e design. O
motivo é que seja algo robusto, que
possa acontecer em qualquer versão de
celular android, por menor e mais
velho que seja, e em qualquer
navegador de internet. Também é
totalmente adaptado para pessoas com
deficiência visual, de modo a focar em
contraste e foco nas respostas, sem
muitos elementos visíveis no celular ao
mesmo tempo. O design bonito será
focado não nos instrumentos de coleta,
mas sim futuramente na apresentação
dos relatórios e mapas a partir dos
dados coletados!

CÓDIGO QR PARA CONFIGURAR O SEU CELULAR

O quê é um Núcleo de Agroecologia (NEA)?
Os NEAs são espaços de diálogo e de exercício da indissociabilidade entre
pesquisa-ensino-extensão em agroecologia. No Agroecologia em Rede, os NEAs são
considerados “dispositivos” de construção e socialização coletiva de conhecimentos
agroecológicos vinculadas a instituições de ensino, pesquisa ou extensão e em constante e
permanente interação com a sociedade. Na compreensão da ABA-Agroecologia, os NEAs
extrapolam a compreensão de projetos apoiados pelos editais fomentados pelo governo federal,
entre 2010-2016, e compreendem também os grupos, coletivos e redes que atuam na
perspectiva descrita acima ainda que de maneira informal.
Para saber mais: http://aba-agroecologia.org.br/

