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

 Identificação de características
econômicas , sociais e ambientais nas atividades peculiares
da Agroindústria.
 Desenvolvimento,
acompanhamento e controle das
etapas do processamento
agroindustrial.
 Ser um profissional empreendedor em agronegócio.
 Seleção e aplicação de
métodos de conservação de
alimento.
 Aplicação e monitoramento de
programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção
agroindustrial.
 Identificação e aplicação de
técnicas mercadológicas para
distribuição e comercialização
de produtos.
 Implantação e desenvolvimento de projetos agroindustriais.
 Assistência técnica no setor
agroindustrial.

A Escola Agrícola Assis Chateaubriand – UEPB está localizada no município de
Lagoa Seca/PB e está disponibilizando 80 vagas para o Curso Técnico em
Agropecuária e 80 vagas para o Curso Técnico em Agroindústria. Ambos os
cursos apresentam turmas que funcionam pela manhã e tarde, permitindo
que os estudantes possam realizá-los concomitantemente com o ensino
médio no turno oposto. Os cursos têm uma duração de dois anos e são
inteiramente gratuitos à população, tendo-se como exigência o vínculo do
candidato ao ensino médio ou a sua devida comprovação de conclusão.

PRÉ-MATRÍCULA
AGROINDÚSTRIA
CLICAR AQUI

PRÉ-MATRÍCIJLA
AGROPECUÁRIA
CLICAR AQUI
As aulas serão iniciadas em 25/04/2022 na modalidade de ensino presencial,
cumprindo-se todas as medidas sanitárias contra a Covid-19. O candidato
pode realizar a pré-matrícula logo acima, estando condicionada a efetivação
da matrícula à assinatura de respectivo formulário e a entrega da
documentação exigida no período de 11/04/2022 a 22/04/2022.
Contato: (83) 3366-1244 / (83) 98167-0089 (Erinaldo)
Sítio Imbaúba – Zona rural – Lagoa Seca-PB.

