Secretaria de Educação abre inscrições para
curso Técnico em Agropecuária em
Esmeraldas (MG)
Capacitação será realizada na E.E. Santa Tereza em parceria com o Centro Educacional de
Esmeraldas da FUCAM 13 de Junho de 2017 , 16:51
Atualizado em 16 de Outubro de 2017 , 14:56
A agropecuária é uma das atividades econômicas mais importantes no Brasil e segue em ritmo de crescimento,
mesmo em cenários de crise. Hoje ela corresponde a 8% do PIB (Produto Interno Bruto), sendo responsável por
gerar emprego para, pelo menos, 10% da população economicamente ativa do país. Tais dados são oportunos
para ilustrar a importância de formação constante de profissionais habilitados a atuar no setor agropecuário.
Dentro dessa perspectiva, a Secretaria de Estado da Educação - SEE, por meio da Escola Estadual Santa Tereza,
abre as inscrições para o Curso Técnico em Agropecuário com objetivo de formar profissionais capacitados a
desenvolver o empreendedorismo no campo, realizarem análises, planejamentos e estarem aptos na
manipulação de maquinários e equipamentos agrícolas.

O curso é gratuito e será realizado a partir de agosto de 2017 na Escola Estadual Santa Tereza, no município de
Esmeraldas. Com duração de 3 semestres e carga horária total de 1.200 horas, o aluno será formado com

condições de atuar como Auxiliar em Agropecuária e Técnico em Agropecuária.
Poderão participar do curso todos os estudantes do ensino médio estadual e jovens e adultos que já concluíram
o ensino médio em qualquer rede de ensino. As inscrições estão abertas até o dia 1 de julho e poderão ser
realizadas na Escola Estadual Santa Tereza, localizada no Centro Educacional de Esmeraldas - Fazenda Santa
Tereza, s/nº, Esmeraldas (MG), ou pelo formulário de inscrição.
O Curso Técnico em Agropecuária é uma realização do Governo do Estado de Minas Gerais, através da
Secretaria de Educação, em parceria com o Centro Educacional de Esmeraldas - CEE da Fundação Educacional
Caio Martins - FUCAM, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - Sedese.
Conheça as principais atividades desenvolvidas pelo profissional de Agropecuária:
●
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●
●
●
●
●
●
●
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●
●

Empreendimento e administração de negócios rurais.
Produção de alimentos.
Controle de qualidade de produtos em propriedades rurais e agroindustriais.
Assessoria técnica ao agricultor.
Assessoria em projetos de pesquisa de sistemas de produção agropecuária e agroindustrial.
Supervisão do manejo de matérias primas e processos de produção agropecuários e industriais.
Operação de projetos agropecuários e industriais.
Acompanhamento e fiscalização de projetos agropecuários e industriais.
Elaboração, aplicação e monitoramento de programas preventivos de sanitização na produção animal, vegetal
e agroindustrial.
Fiscalização de produtos de origem vegetal, animal e industrial.
Medição, demarcação e levantamentos topográficos rurais.
Atuação em programas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.
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