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UFMT: a Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT) foi criada em
1970 e é a mais abrangente
instituição de ensino superior no
estado de Mato Grosso, com
presença marcante em todas as
regiões do estado, um território
superior a 900 mil quilômetros
quadrados.

Programa AgriSciences: foi iniciado em 2014, em um esforço proativo de
pesquisadores brasileiros e estrangeiros com diferentes especialidades nas
áreas de Ciências Agrárias, Econômicas e Humanas para execução de
pesquisa aplicada e extensão rural. Desde sua fundação, o programa busca
transmitir conhecimento técnico-cientifico, capacitar os recursos humanos
inseridos na atividade agropecuária, oferecer oportunidade de convivência
aos acadêmicos com situações reais de produção agrícola.

Estágio: as vagas são oferecidas para estudantes dos cursos de Agronomia,
Zootecnia e Engenharia Agrícola que estão interessados por uma vivência
prática em tecnologias aplicadas em sistemas integrados de produção
lavoura-pecuária. Os acadêmicos irão acompanhar todas atividades de
pesquisa e extensão rural em propriedades rurais na região Centro-Norte do
estado de Mato Grosso, durante a safra de 2017/2018.



Principais atividades desenvolvidas no estágio:
a. visitas técnicas, acompanhamento, condução de

projetos de pesquisas e extensão em campo;
b. coleta, levantamento, processamento e análise de

dados agronômicos, zootécnicos, econômicos e
ambientais de propriedades comerciais de produção
agrícola;

c. manejo de fertilidade utilizando Drones;
d. condução e manejo das culturas (plantio, tratos

culturais, controle fitossanitário e colheita) e
pastagem;

e. atividades práticas com cultivo de arroz, soja e milho;
f. atividades práticas com manejo e produção de bovinos

de corte;
g. manejo nutricional, implantação e acompanhamento

da Unidade de Referência Tecnológica;
h. calibração de softwares agropecuários na avaliação da

sustentabilidade;
i. revisão bibliográfica e elaboração de relatórios e textos

técnico-científicos.



Prazos, seleção e condições oferecidas:

Cursos: Agronomia, Zootecnia e Engenharia Agrícola.

Vagas: 2 - Duração mínima: 3 meses (período integral)

Auxílio financeiro: R$ 600,00 / mês.

Condições extras: moradia, refeições e transporte (fazenda).

Processo de seleção: avaliação de currículo e entrevista presencial ou Skype.

Prazo de entrega do currículo: 30 de novembro de 2017.

Início das atividades: janeiro/fevereiro de 2018.

Qualificações necessárias:

• Ser aluno de graduação de Agronomia, Zootecnia ou Eng. Agrícola;
• Conhecimento básico das ferramentas do pacote Office e da Internet;
• Disponibilidade para residir em Mato Grosso, durante o período de

estágio.

Contato:

Os interessados devem encaminhar o currículo para agritech@ufmt.br

Informações:
Universidade Federal de Mato Grosso - Câmpus Sinop
Programa de Desenvolvimento Agropecuário Sustentável - ProAgro
Caixa Postal 729 - Sinop (MT) - 78550-970
Telefone: (66) 3515-8574


