
Clipping UERGS - Assessoria de Comunicação (Ascom)
Assunto: Três Passos: Agricultura e UERGS realizam parceria na preparação dos alunos para o
mercado de trabalho

Veículo: Três Passos News Editoria/Coluna: Geral

Data: 30-08-2022 Local/Abrangência: Três Passos

Link/Página:
https://trespassosnews.com.br/tres-passos-agricultura-e-uergs-realizam-parceria-na-preparacao-d
os-alunos-para-o-mercado-de-trabalho/

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

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

Os alunos do 10º semestre do curso de Agronomia da Universidade Estadual do Rio
Grande do Sul (Uergs), Andressa Gonzalves Spohr, Douglas Wiedthauper, Scheila

Wojeick, mantiveram um encontro na Secretaria Municipal de Agricultura de Três Passos,

no dia 24 de agosto.

Eles estiveram reunidos com a diretora de Agricultura e Pecuária, Cristiane Bertaluci, e

com o engenheiro agrônomo, Evandro Colombo, para realizar um levantamento de dados

referente aos produtores da Região 4, do município de Três Passos, que compreende os

distritos de Bela Vista e Sede.

Inicialmente, os estudantes irão realizar in loco, um trabalho de diagnóstico das

propriedades, como parte integrante da disciplina de Análise e Diagnóstico de Sistemas

Agrários, a qual é ministrada pelo professor Eugênio Farias Marques Portela. O intuito do

projeto é de preparar os alunos para o mercado de trabalho elencando as diferentes

atividades do meio rural.

Conforme o técnico responsável pela Região 4 do município, agrônomo Colombo, essa

parceria entre o poder público municipal e a universidade, é uma forma de contribuir na

formação dos futuros engenheiros agrônomos. “Eles terão a oportunidade de ampliar a

sua capacidade técnica de realizar intervenções no meio onde atuam profissionalmente,

trazendo desenvolvimento sustentável com geração de renda e empregos no setor

agropecuário dos municípios através de bons projetos”, salientou.

Segundo a secretária Municipal de Agricultura, Daiana Vanessa Bald, é uma honra a

Secretaria poder contribuir com a formação desses futuros profissionais, consolidando

uma parceria muito importante com a universidade.
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