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Visitas Técnicas
1º MÓDULO DO CURSO TÉCNICO EM
AÇÚCAR E ÁLCOOL NA MISSIATO

Visita Uniararas
25/09/18

Os alunos do 1º Módulo do Curso
Técnico em Açúcar e Álcool realizaram uma
visita técnica na empresa Missiato Indústria
e Comércio Ltda no dia 23/10/18, a ﬁm de
ampliar seu conhecimento e também verem
a mesma como uma oportunidade de
emprego, conhecerem os setores e como
funciona a empresa, como cada cargo lá é
distribuído e sobre o trabalho lá
desenvolvido.
3º Agro e 3º Info visitam a UFSCAR
Os alunos participaram de uma visita técnica na UFSCAR da
cidade de Araras, a ﬁm de conhecerem a mesma e serem
orientados sobre os cursos e grades curriculares dos mesmos.
Assistiram a uma palestra com os requisitos da universidade,
os cursos que oferece, os programas do governo para o
ingresso na instituição dentre outros.
VISITA TÉCNICA AGRINDUS

A Semana da Agricultura Orgânica em 2018 foi realizada de modo diferenciado dos anos anteriores. Ao
invés de termos uma semana repleta de palestras, optamos por selecionar três palestras signiﬁcativas e uma
visita técnica. Foi assim que os alunos tiveram, na segunda, quarta e sexta-feira um cronograma distinto,
formado pelas palestras de Pecuária Orgânica, Agricultura Orgânica, Inseminação em Suínos e uma visita
técnica À Fazenda Agrindus, no dia 12/09/2018, em que puderam observar a criação e manejo do gado leiteiro
e o funcionamento de um laticínio. Viram a produção de iogurtes, queijos, dentre outros produtos e as
adaptações necessárias para a produção Agroindustrial. Os alunos foram acompanhados pelo estagiário Igor
e gostaram muito da visita e dos conhecimentos adquiridos no local.

AGROPECUÁRIA E INFORMÁTICA

Os alunos dos ETIM’s de Informática para Internet e Agropecuária visitaram a
universidade Hermínio Ometto - UNIARARAS no dia 25/09/18.
Conheceram os laboratórios de informática, a grade curricular dos cursos
voltados à tecnologia e o mercado de trabalho crescente nesta área. Assitiram a
uma palestra sobre a 4ª Revolução Industrial.
Enquanto isso, os alunos do Técnico em Agropecuária conheceram a Horta
Alimentícia de Produtos Não Convencionais - PANC’s, e a horta em mandala.

1º e 2º ETIM’s de Agro na UFSCAR

Os alunos foram orientados pelos coordenadores responsáveis na parte agrícola, para conhecerem um
pouco sobre a mesma e despertarem o interesse em cursar a faculdade. Visitaram o departamento de
melhoramento genético da cana-de-açúcar. Lá tiveram explicações sobre as mutações nos genes e a sua
importância no contexto atual. Além disso, receberam mudas para que observassem os produtos ﬁnais dos
estudos cientíﬁcos desenvolvidos na universidade.

ENFERMAGEM
No dia 24/05/18, o 1º módulo do Curso Técnico em Enfermagem, juntamente com a
professora Elvira, visitou o Centro de Atenção Integral à Saúde - CAIS-SR. A visita técnica
proporcionou aos alunos conhecer os antigos pavilhões, o museu, assistiram vídeos sobre a
instituição e os tratamentos que eram executados no passado, dentre outras atividades.
A visita agradou a todos e proporcionou o conhecimento sobre a evolução no tratamento
em saúde mental.

