CURSOS EDUCAÇÃO CONTINUADA
Gestão e Negócios

DESAFIOS DA GESTÃO NO AGRONEGÓCIO
(Passo Fundo)

A posição de destaque do Agronegócio Brasileiro no cenários competitivo
mundial depende da capacidade de gestão das empresas e empreendimentos
do setor. Este curso apresenta os principais desafios e respectivas soluções
para adotar uma gestão profissional nas diversas organizações das cadeias de
valor do Agronegócio com resultados mais efetivos.
Objetivos do curso
Desenvolvimento de habilidades práticas para as funções administrativas
exercidas em organizações do Agronegócio.
Capacitação dos participantes para a reflexão sobre ferramentas de gestão e
suas aplicações no setor.

A quem se destina
Profissionais e gestores, empreendedores e estudantes universitários
interessados nas melhores práticas de gestão de Agronegócios.
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Metodologia
Exposições dialogadas e exemplificadas; Debate sobre conceitos expostos;
Exercícios práticos; Vídeos; e Cases.
Carga horária
O Curso de Educação Continuada Desafios da Gestão no Agronegócio tem
carga horária de 30 horas-aula distribuídas em 3 dias da semana, de terça a
quinta-feira, das 8h30 às 17h30.
Período das aulas
22, 23 e 24 de Maio de 2018

Programa
Conteúdos Abordados

•
•
•
•
•
•
•

Panorama geral do Agro no Brasil e no mundo
Grandes oportunidades e ameaças para o Brasil nos próximos anos
Visão geral das principais cadeias agropecuárias
Meio ambiente : o agro e as novas exigências ambientais
Gestão de pessoas e relações de trabalho no agro
Liderança no agro
Gestão e estratégia do Agronegócio
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Corpo docente
Yara Bento Pereira Suñé
Graduada em Agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(2000) e Mestre em Produção Animal pelo grupo NESPRO pela mesma
Universidade (2005). É diretora da FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL (FARSUL) e da FEDERACITE. É gestora da
Agropecuária Suñé ltda a 16 anos, empresa especializada em produção de
bovinos de corte. Ganhadora de diversos prêmios, como Produtora Rural
(2013), Mulher Destaque na pecuária (2014), Liderança Jovem (2014),
Gestão de Pessoas no campo (2014) e Produtor de Terneiros (2015) pelo
BeefPoint; Produtora Rural destaque jornal O Sul (2014), Mulher
Empreendedora (Farsul 2014), Troféu Ouro Sebrae RS, categoria
Empreendedorismo Rural (2015), Troféu Prata Sebrae Nacional categoria
Empreendedorismo Rural (2015), Prêmio Jornal do Comércio – Gestão de
Pessoas (2016).

Inscrição
Para se inscrever o profissional deve preencher a ficha de inscrição on-line
no site: espm.br/continuada-sul

Matrícula
Inscrições abertas até 21 de maio de 2018.
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Cancelamento do curso
Caso houver cancelamento de qualquer curso, será devolvido ao aluno 100%
do valor pago. O aluno será avisado sobre o cancelamento com no mínimo 24
horas de antecedência à data prevista para o início do curso através do email cadastrado no ato da matrícula.
O aluno poderá solicitar o cancelamento da inscrição com 4 dias úteis de
antecedência ao início do curso, sendo reembolsados 80% do valor pago. Esta
solicitação somente terá validade quando realizada através do e-mail:
centralinfo-rs@espm.br. Após este prazo (4 dias úteis) não haverá devolução
do valor pago. O reembolso será efetuado através do Departamento
Financeiro em até 15 dias úteis.
**A ESPM não se responsabiliza pelo ressarcimento de valores referentes
a deslocamento, passagens aéreas ou rodoviárias, hospedagem e/ou
eventuais gastos que possam surgir em virtude do cancelamento ou
adiamento do curso.
Local
FUNDAÇÃO PRÓ-SEMENTES
Rua Diogo de Oliveira, 640 – Passo Fundo - RS.
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Investimento
À VISTA:
R$ 1.600,75*
Imprimir boleto no site espm.br/continuada-sul
*Valor com 5% de desconto já incluso.
Preço total parcelado: R$ 1.685,00
CARTÃO DE CRÉDITO:
Em até 6x de R$ 280,83
American Express, Mastercard ou Visa.
DESCONTOS
Desconto de 20% para alunos de graduação e pós-graduação da ESPM
*Ao colocar seu número de matrícula no cadastro o desconto será automático
Desconto de 20% para ex-alunos de graduação e pós-graduação da ESPM
*Neste caso entre em contato com o Setor Financeiro pelo telefone
(51) 3218-1372 e retire o seu código promocional de desconto
Desconto de 5% para alunos de Educação Continuada (Cursos de Férias, Extensão,
Intensivos e Anual de Fotografia) da ESPM
*Ao colocar seu número de matrícula no cadastro o desconto será automático
Desconto de 5% para ex-alunos de Educação Continuada (Cursos de Férias,
Extensão, Intensivos e Anual de Fotografia) da ESPM
*Neste caso entre em contato com o Setor Financeiro pelo telefone
(51) 3218-1372 e retire o seu código promocional de desconto
DESCONTOS NÃO CUMULATIVOS
Mais Informações:
(51) 3218-1400
centralinfo-rs@espm.br
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ESPM-SUL
Rua Guilherme Schell, 350
Santo Antônio- Porto Alegre/RS
Informações:
Central de Candidatos: (51) 3218.1400
Segunda a sexta-feira das 9h às 20h
Sábado das 9h às 13h
centralinfo-rs@espm.br
www.espm.br
Cursos oferecidos neste campus:
MBA Executivo, MBA ’s Temáticos,
Pós-graduação, Graduação e
Educação Continuada.

