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PROJETO DAS FACULDADES FIP/MAGSUL 

2017 
 

(  ) ENSINO        (   ) PESQUISA    ( X ) EXTENSÃO 

Título: Visita a Empresas Expositores do Agronegócio na Exporã 

Área temática: Desenvolvimento Econômico 

 

2. Responsável pelo Projeto: Juliano Lopes; Rubens Paz; Wesley Alves Martins; Célio Sakai. 

3. Telefones para contato: (67)3437-3838 

4. Endereço eletrônico: eng.julianolopes@gmail.com   

5. Curso: Agronomia FIP/MAGSUL 

6. Área de formação: Bacharel em Engenharia Agronômica 

7. Titulação: 
(    ) Especialização                              (    )Especialização na área 
(X) Mestrado                                        (    )Doutorado  

8. Carga horária dedicada ao projeto: 3h 

  

9. Instituições envolvidas no Projeto: Empresas expositoras ligadas ao agronegócio rural, Sindicato 

Rural de Ponta Porã, Famasul e Faculdades FIP/MAGSUL 

10. Responsável orçamentária financeira: Sindicato Rural de Ponta Porã 

11. Clientela envolvida:  

Profissionais de empresas ligadas a cadeia produtiva do agronegócio e discentes do Curso de 

Agronomia das Faculdades FIP/Magsul. 

12. Estimativa de participantes: 

Docentes: 04 

Discentes: 80 

13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

A 43ª Exporã acontecerá no período de 03 a 12 de março de 2017, no Parque de Exposições 
de Ponta Porã. Para o Sindicato Rural do município, a feira agropecuária é a vitrine do agronegócio 
na região de fronteira de Mato Grosso do Sul e principal atividade que movimenta o país na 
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atualidade.  Dados da Famasul apontam que o Estado é um dos maiores produtores nacionais de 
grãos, sendo Ponta Porã a segunda cidade que mais produz. “190 mil hectares de soja e 120 mil 
hectares de milho esse ano”. Já o Governo de Estado destaca a feira como oportunidade para 
discutir e buscar opções de rotas para escoamento de nossas riquezas e assim aumentarmos a 
competitividade do nosso setor produtivo. 

O Agronegócio no Brasil tem uma expressiva participação na economia do país e 
representa aproximadamente 22,15% do PIB em 2012. Atualmente o país ocupa notável posição 
mundial na produção agroindustrial. 

O Brasil é um pais com vocação natural para o agronegócio devido as suas características e 
diversidades, principalmente encontradas no clima favorável, no solo, na água, no relevo, no relevo 
e na luminosidade. 

Com seus 8,5 milhões de quilômetros, o Brasil é o país mais extenso da América do Sul e o 
quinto do mundo com potencial de expansão de sua capacidade agrícola sem necessidade de 
agredir o meio ambiente.  

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, atrás apenas dos EUA. Na safra 
2015/2016, a cultura ocupou uma área de 33,17 milhões de hectares, o que totalizou uma produção 
de 95,63 milhões de toneladas. A produtividade média da soja brasileira foi de 2.882 kg por hectare. 

As empresas ligadas ao agronegócio e expositoras na 43ª Exporã, além do aspecto histórico 
e de tradição, acreditam que o evento simboliza a importância de um segmento produtivo e 
representativo na economia e desenvolvimento econômico, regional, econômico e regional de 
Ponta Porã. O evento oportuniza a demonstração de máquinas e equipamentos agrícolas, apresenta 
as tendências para as próximas safras e permite a participação de todos os envolvidos no 
agronegócio em Ponta Porã. 

O objetivo desse encontro é fortalecer o agronegócio regional na região de fronteira do 
Estado, através da disseminação de conhecimentos e da realização de negócios com fins de 
aprimoramento tecnológico das unidades rurais produtivas. Pretende-se atingir esse objetivo por 
meio da palestra e mesas redondas apresentar a metodologia hedge como ferramenta na 
negociação da soja e também como incentivo a realização de ciclos de negociação envolvendo 
empresas que atuam na cadeia produtiva de agronegócio regional. 

Este evento se justifica por ser um instrumento de fortalecimento agropecuário da região 
que possui nesse setor grande relevância para a economia regional. Além disso, irá oportunizar aos 
estudantes dos Cursos de Agronomia e Administração das Faculdades FIP/Magsul a participação em 
outras atividades de ensino e extensão ligadas ao desenvolvimento do agronegócio na região de 
fronteira do Estado. 
 
 

14. OBJETIVOS 

✓ Fortalecer o agronegócio na região de Ponta Porã por meio da disseminação de conhecimentos; 
✓ Inserir a comunidade acadêmica como um importante agente de disseminação de 

conhecimento e tecnologia de gestão dentro da cadeia produtiva do agronegócio na fronteira 
do Estado;  

✓ Fortalecer os vínculos entre IES e a comunidade ligada aos segmentos do agronegócio; 
✓ Oportunizar aos acadêmicos dos Cursos de Agronomia o desenvolvimento de atividades de 

ensino e extensão ligadas ao desenvolvimento regional; 

15. METODOLOGIA 
Visita in locu ao estande de empresas expositoras. 
 



16. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Atividades  Data 
Horário de 

Início 
Horário de 

Término 
Local de realização das 

atividades 

Visita aos estandes de empresas 
expositoras 

07/03 21h40 22h40min  

Visita aos estandes de empresas 
expositoras 

08/03 21h40 22h40min  

Visita aos estandes de empresas 
expositoras 09/03 21h40 22h40min  

17. CRONOGRAMA FINANCEIRO 

RECURSOS PRÓPRIOS (RS) 

Período 
Material de 

Consumo 
Material 

Permanente 
Serviços de 
Terceiros 

Despesas 
Locomoção 

Diária Pró-
Labore 

TOTAL 

       

TOTAL       
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Ponta Porã, 09 de março de 2017                                   ASS. RESPONSÁVEL 

 
 

19. PARECER E AVALIAÇÃO DO PROJETO FUNDAMENTADO DO(A) COORDENADOR(A) DO CURSO 
OU DO PROF. ORIENTADOR 

OO  rreeffeerriiddoo  pprroojjeettoo  aatteennddee  aass  eessppeecciiffiicciiddaaddeess  ddooss  CCuurrssooss  ddee  AAggrroonnoommiiaa,,  vvaalloorriizzaannddoo  aa  ppaarrcceerriiaa  eennttrree  

aass  FFaaccuullddaaddeess  FFIIPP//MMaaggssuull  ccoomm  aass  eemmpprreessaass  lliiggaaddaass  aaoo  aaggrroonneeggóócciioo  ee  eexxppoossiittoorraass  nnaa  4433ºº  EExxppoorrãã,,.. 

 
 
 



 
LOCAL                                             DATA                                    

 
 
 
   COORDENADOR DO CURSO                                                 PROF. ORIENTADOR 
 

20. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Após as palestras técnicas na Tatersal do Sindicato Rural, foi feita visita aos estandes das empresas 

expositoras ligadas ao agronegócio regional com o objetivo de conhecer máquinas e equipamentos 

agrícolas e suas tecnologias, identificar as tendências de insumos e fertilizantes comercializados e 

oportunizar o diálogo entre os estudantes da Agronomia e as empresas expositoras. 

 

21. AVALIAÇÃO DO PROJETO 

       A participação foi muito significativa para todos os estudantes da Agronomia da Magsul, pois 
discutiu-se as tendências tecnológicas da e oportunizou o diálogo com diferentes profissionais do 
agronegócio regional.  

 
22. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASSINATURAS, CERTIFICADOS, 
FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...) 
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