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Boa Semana! 

Para se descadastrar clique aqui 

CBA - CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA - 2019 

Agronomia do Presente: Cooperativismo, Empreendedorismo, Tecno-

logia e Inovação 

Os inúmeros processos de mudança e de nas formas de produção que se 

apresentam no mundo moderno, frutos de uma vertiginosa aceleração cien-

tífica e tecnológica, vislumbram novos fenômenos resultantes da hi-

perconexão da sociedade, da articulação de redes sociais, da inteligência 

coletiva e do multiculturalismo. 

Diante desse quadro, faz-se necessário obter novos olhares, com ferramen-

tas e abordagens que consigam responder aos atuais problemas que 

atingem a Agronomia e seus campos de atuação. 

A redução de empregos formais e o aumento de profissionais formados nos 

desafiam a encontrar novas saídas empreendedoras, em um mercado de 

trabalho que tem por vocação alimentar uma crescente população mundial 

em um quadro de escassez e disputa por recursos naturais, mudança 

climática, novas relações de trabalho e alta competitividade. 

Para tanto, é inadiável buscas por saídas criativas que renovem a formação 

profissional do Engenheiro Agrônomo, cuja atuação a sociedade brasileira 

espera respostas de mudanças e inovação na área agrícola, com sustenta-

bilidade econômica, ambiental e social. 

Leia mais... 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO AGRONÔMICA EM AGRICULTURA CONSERVACIONISTA 

 A Sociedade de Agronomia do Rio Gran-

de do Sul - SARGS, em parceria com o Depar-

tamento de Solos e o Programa de Pós-

Graduação em Ciência do Solo da Universida-

de Federal de Santa Maria e com apoio da 

Syngenta, está realizando o Curso de Atualiza-

ção Agronômica em Agricultura Conserva-

cionista, nas dependências do Departamen-

to de Solo da UFSM, em Santa Maria, RS, nos dias 26 a 28 de junho de 2019. O curso terá carga horária de 20 ho-

ras. O objetivo é demonstrar como os princípios conservacionistas podem ser melhor entendidos e adotados, conside-

rando as características e fragilidades dos diferentes sistemas da metade Sul do RS, a fim de reduzir a degradação de 

solos melhorando a produtividade. 

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 19 DE JUNHO DE 2019 

  Programação      Formulário de Inscrição 

AGRICULTURA CONSERVACIONISTA 

. 

76ª SOEA E 10º CNP, EM PALMAS, TOCANTINS 

Anualmente, mais de 3 mil engenheiros, agrônomos, me-

teorologistas, geólogos, geógrafos, técnicos e tecnólo-

gos, dos quatro cantos do país, se reúnem para debater 

temas diretamente ligados ao desenvolvimento e à infra-

estrutura brasileira, durante a 76ª Soea. Acontece, ainda 

durante a Semana, o Congresso Técnico Científico da 

Engenharia e da Agronomia (Contecc). 

Com o tema “Estratégias da Engenharia e da Agro-

nomia para o Desenvolvimento Nacional”, será reali-

zado também neste ano o 10º Congresso Nacional 

de Profissionais (CNP). A agenda será posterior à 

Soea, entre 19 e 21 de setembro, e irá debater os 

seguintes eixos temáticos: a) Inovações tecnológi-

cas; b) Recursos Naturais; c) Infraestrutura; d) Atua-

ção profissional; e) Atuação das Empresas de Enge-

nharia. 

PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DA CONFAEAB 

 Não é preciso muito esforço para percebe-

mos o processo de desvalorização profissional 

do engenheiro agrônomo. Para apresentarmos 

soluções, fundamental apontar possíveis causas. 

 Há muito, as atribuições profissionais dos 

engenheiros agrônomos vêm sendo esquartejadas entre as novas formações como: engenheiros florestais, engenheiros 

de alimentos, zootecnistas, engenheiros agrícolas, etc. 

 Além disso, assistimos ao encolhimento do mercado de trabalho da Agronomia. Novos arranjos dos processos pro-

dutivos, econômicos em mão de obra, somados ao desconhecimento da amplitude do campo de atuação profissional 

pelos empregadores potenciais impactam a demanda por profissionais. Pelo lado da oferta, cresce a formação de novos 

profissionais ao mercado de trabalho. 

 Plano de Comunicação 

CREA-RS NOTICIA FALECIMENTO DO CONSELHEIRO ANTONIO CARLOS GONÇALVES 

O CREA-RS informa com pesar o falecimento neste domingo (09) do En-

genheiro Agrônomo Antônio Carlos Gonçalves de Gonçalves, conselheiro 

do CREA-RS, representante da Associação de Engenheiros Agrônomos 

de Pelotas (Aeapel). 

A cerimônia de sepultamento foi realizada às 22h deste domingo (09), 

saindo da Câmara São Francisco de Paula, sala A1, para o cemitério lo-

cal, em Pelotas. 

O CREA-RS e a SARGS se solidarizam com a família do Engenheiro 

Gonçalves, que tanto batalhou pela valorização da profissão e que deixa-

rá saudades entre os seus colegas. 

Leia mais.... 

PAINEL DISCUTIRÁ OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA SOEA 

Com a participação do assessor da presidência do 

Confea, Eng. Amb. Renato Muzzolon Jr., e do coor-

denador nacional das Câmaras Especializadas de 

Agronomia (CCEAGRO), Eng. Agr. Kleber Santos, 

o Confea definiu, em reunião nesta terça (11), no 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Co-

municações, a realização de um painel sobre os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e Agen-

da 2030, durante a Semana Oficial da Engenharia 

e da Agronomia (Soea), a ser realizada de 16 a 19 

de setembro, em Palmas (TO). 

 O coordenador da CCEAGRO explica que o ministério já retém uma significativa memória de discussão, que per-

passa governos, em torno da atuação dos ODS no Brasil, especificamente em relação às ciências e tecnologias. “Eles 

também coordenavam uma câmara temática com diversos órgãos governamentais e não governamentais”. Moderador 

de um painel sobre o tema dos ODS na última Soea, em Maceió, ele destaca a importância de discutir a interface dos 

ODS com a engenharia e a agronomia. 

 Leia mais... 

https://www.sargs.com.br/descadastro/
http://www.cba-agronomia.com.br/
https://www.sargs.com.br/eventos/atualizacao-agronomica-em-agricultura-conservacionista-turma-6/
https://www.sargs.com.br/turma-6-formulario-de-inscricao/
https://www.youtube.com/watch?v=sZdqfXvq4RA&feature=youtu.be
http://www.soea.org.br/
http://www.cnp.org.br/
https://www.sargs.com.br/wp-content/uploads/2019/06/Plano-de-Comunicacao-e-MKT-Agronomia-190116.pdf
http://www.crea-rs.org.br/site/index.php?p=ver-noticia&id=5462
http://www.crea-rs.org.br/site/index.php?p=ver-noticia&id=5474

