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V - Estágio Supervisionado de Vivência da Fazenda Experimental da UFOPA

Fundamental para a carreira de qualquer profissional, o estágio é o complemento prático das

atividades  teóricas  desenvolvidas  em  sala  de  aula.  É  nesse  momento  que  o  estudante  tem  a

oportunidade de vivenciar o dia a dia da profissão que escolheu e confirmar, ou não, as expectativas

a respeito da carreira.  O Estágio de vivência contribui valiosamente para a formação profissional,

pois nele é possível notar a aplicação do conteúdo ministrado na academia e a realidade que cercará

o  profissional  futuramente,  possibilitando  o  entendimento  do  contexto  da  agricultura,  suas

fragilidades e fortalezas. Experienciando a realidade o aluno é capaz de reconhecer a necessidade de

aprimoramento da sua formação acadêmica. Assim, o estudante é levado ao melhor entendimento

da lida diária do agricultor e do papel do profissional na importância da agricultura.

• Período: 09 a 20 de abril 2018

• Carga Horaria: 100 h

• Local: Fazenda Experimental da UFOPA – km 37 da Rodovia Santarém - Curuá-Una

• Inscrições: 21 a 28 de março ou até o preenchimento das vagas

• Local de inscrição: Sala 503 da Unidade Amazônia (14:00 às 18:00)

• Documentos necessários: Formulário de inscrição preenchido e Histórico Escolar

• Público  Alvo:  Estudantes  dos  cursos  de  agronomia,  zootecnia,  engenharia  florestal  e

bacharelado interdisciplinar em ciências agrárias a partir do 2º semestre.

• Nº de vagas: 15 vagas

• Divulgação da lista de inscritos: 02 de abril

• Reunião com os estudantes inscritos: 04 de abril

• Atividades contempladas no estágio:

◦ Mecanização Agrícola;

◦ Olericultura;

◦ Manejo de açaizal nativo;

◦ Produção e transplantio de mudas,

◦ Tratos de culturas perenes,

◦ Compostagem

◦ Assistência técnica em propriedades parceiras.



Atenção: 

• O uso de vestimenta adequada (botas, calça comprida, camisa de mangas e chapéu) será

obrigatório para as atividades de campo;

• Os  estudantes  ficarão  alojados  na  Base  da  Fazenda  durante  o  período  do  estágio,

retornando para casa somente no fim de semana. Um ônibus da universidade os levará

na manhã do dia 09/04 e os trará de volta na tarde do dia 13/04. A dinâmica será a

mesma na semana seguinte, com ida e volta dos estudantes garantida pelo ônibus da

universidade.


