
Clipping UERGS - Assessoria de Comunicação (Ascom)
Assunto: Acadêmicos do Curso de Administração da UERGS publicam trabalho de conclusão

Veículo: Roda de Cuia Editoria/Coluna: Geral

Data: 11/01/2022 Local/Abrangência: Erechim

Link/Página:
https://portal.rodadecuia.com.br/geral/pesquisas-publicacoes/11/01/2022/academicos-do-curso-de-
administracao-da-uergs-publicam-trabalho-de-conclusao/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_
campaign=academicos-do-curso-de-administracao-da-uergs-publicam-trabalho-de-conclusao

Formato:
(  ) Impresso                         ( x ) Internet
(  ) Rádio                                (  ) TV

Enfoque:
(  x) Positivo          (  ) Negativo ( ) Neutro

Os acadêmicos formados pelo Curso de Administração em 2020 e 2021 tiveram um

motivo muito especial além da conclusão do curso. Os discentes e professores

orientadores publicaram os trabalhos de conclusão de curso no e-book intitulado "Gestão

e Agricultura Familiar em Debate" que foi organizada pelas Professoras Zenicléia Angelita

Deggerone da UERGS e Leonice Aparecida de Fátima Alves Mourad da UFSM.

O objetivo da publicação foi compartilhar com a comunidade regional reflexões sobre a

produção e consumo de alimentos, processos de digitalização no meio rural, custos de

produção, análise de investimentos, gestão e sucessão geracional em propriedades rurais

familiares.

O e-book é composto por 8 artigos, e cumpre com o compromisso fático e institucional da

UERGS em atender as demandas regionais e publicar os conhecimentos produzidos pela

instituição de ensino.

Entre os acadêmicos da Unidade de Erechim que publicaram seus trabalhos, Felipe

Toniolo, Taíse Pasa, Cibele Lúcia Bombardelli, Géssica Fantin e Uilhan Gustavo Sartori,

trouxeram estudos de caso sobre a Região Alto Uruguai, com destaque ao tema da

produção de alimentos, sustentabilidade, a importância da inclusão digital no meio rural,

sucessão familiar e análise de investimentos em unidades de produção familiares. Estas

pesquisas foram orientadas pelos professores Carlos Alberto Frantz dos Santos, Valdecir

José Zonin, Zenicléia Angelita Deggerone e Leonice Aparecida de Fátima Alves Pereira

Mourad.
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