I Simpósio Estadual de Direito Agrário, Ciências
Rurais e Sustentabilidade
Nos dias 21 à 23 de março, ocorreu o I SIMPÓSIO ESTADUAL DE DIREITO
AGRÁRIO, CIÊNCIAS RURAIS E SUSTENTABILIDADE, promovido pelo Grupo
PET Agronomia em parceria com a União Brasileira dos Agraristas
Universitários (U.B.A.U.). O evento contou com a participação de
aproximadamente 150 ouvintes. Guilherme Foletto Pozzobon, acadêmico
do 7° do Curso de Agronomia nos relatou um pouco de sua experiência no
evento: “O evento foi de suma importância para a nossa formação, pois,
contribuiu para a abertura do horizonte de consciência em uma área
fundamental e pouco explorada em sala de aula. Sem dúvida, foi um dos
eventos mais inovadores de que já participei na universidade”.

Minicurso Excel
Nos dias 3, 4, 5, 10 e 11 de abril, ocorreu o minicurso sobre o programa
Excel, o qual foi ofertado pelo grupo Pet Agronomia e teve como
ministrador o professor Daniel Welfer. O Excel permite agilizar trabalhos
e é importante tanto para a vida acadêmica quanto para a profissional,
sendo então o objetivo do minicurso aperfeiçoar o domínio dos alunos
sobre essa ferramenta, abrangendo as funções básicas e avançadas,
capacitando o aluno a trabalhar com endereços absolutos, planilhas e
operadores lógicos.

Ciclo de Seminários
Os seminários ofertados pelo PET Agronomia-UFSM acontecem desde a
fundação do grupo que neste ano completa 25 anos. A atividade consiste
em apresentações de diversos temas da área de atuação do (a) Engenheiro
Agrônomo, com duração de aproximadamente 30 minutos, pelos bolsistas
PET para o grupo e demais interessados. No ano de 2017 já foram
realizados cinco seminários cujos temas e apresentadores foram: "Alguns
aspectos do mercado da soja" (Diego Rizzatto); "O uso da crotalária para o
controle de nematóide" (Tailine Halberstadt); "Adubação foliar na cultura
da soja" (Pâmela Oruoski); "Uso alternativo da cultura do girassol" (Catiusca
Peretto) e "Manejo de populações em sistemas irrigados e
sequeiro" (Vinícius Pedron). Os seminários irão continuar acontecendo e os
próximos serão divulgados no Facebook e nos murais do CCR. Fique atento
e não perca essa grande oportunidade de adquirir mais conhecimento e
informações.

EVENTOS DO PET






31/05: Seminário (12h30)
31/05, 01/06 e 05/06: CAOTA
14/06: Seminário (12h30)
20/06: Circulação
03/07: Doação de medula

OUTROS EVENTOS NO BRASIL








26/05: Produção de hortaliças com insumos de carência zero (PoliFeira do Agricultor)
01/06: Seminário de Agribusiness 2017/18 (BM&FBOVESPA; São Paulo - SP)
02/06: II Fórum Estadual do Agronegócio (Passo Fundo - RS)
07-08/06 - 14º Simpósio do Leite (Erechim - RS)
28/06: 1º FRUSUL (1º Simpósio de Fruticultura da Região Sul; Chapecó - SC)
28-29/06: Simpósio - Caminhos para a soja de alta produtividade (ESALQ-USP)
26, 27 e 28/07: XV Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia Cervejeira (São Paulo - SP)

