
DÚVIDAS FREQUENTES – Minicursos Agronomia 
• Posso me inscrever em apenas um minicurso?   

Depende, para aqueles minicursos que são de carga horária que ocupa os 3 
dias(Solos, Manejo de Sistemas Pastoris e Secagem e Armazenamento de grãos) a 
resposta é sim. Entretanto existem minicursos menores em que a carga horária é de 1 
dia ou 2 dias, nestes casos é possível se inscrever em mais de um minicurso.  

• Como faço a inscrição em mais de um minicurso?  
Pelo site é possível realizar a inscrição em apenas um minicurso, portanto se inscreva 
em um minicurso pelo site no qual possui interesse, receba o comprovante de 
pagamento, e quando for passar no DALC para confirmar sua vaga, escolha as outras 
opções de minicursos para complementar a sua grade, deste modo a sua inscrição é 
garantida. 

• O pagamento garante minha inscrição?  
O pagamento não garante sua inscrição, para tal é necessário levar o comprovante de 
pagamento no DALC. 

• É necessário participar dos dias de campo? 
Para garantir seu certificado de participação na semana agropecuária e também seus 
dois créditos complementares é necessário participar de 4 dias na semana 
agropecuária, ou seja, 3 dias de minicurso e mais um de dia de campo, ou então dois 
dias de minicurso e dois dias de campo.  

• Onde ocorrerão as atividades? 
Isso depende do minicurso. Para essas informações procure o cronograma no site da 
semana agropecuária, na aba “sobre o evento” e escolha entre os minicursos da 
agronomia ou zootecnia. O link para tal: 
https://seagroufrgs.wixsite.com/seagro2018/blog  

• Sou aluno (a) da agronomia, posso me inscrever nos 
minicursos da zootecnia?  

Com certeza. Assim como os alunos (as) da zootecnia podem fazer os minicursos da 
agronomia.  

• Como faço para receber o certificado? 
Basta ter presença nos minicursos em que se inscreveu. É importante lembrar que se 
o aluno participar de 4 dias, conseguirá mais do que 30 horas, resultando em 2 
créditos complementares.  

• Como será o transporte para os minicursos?  
Para aqueles minicursos que tiverem práticas na estação ou em outros locais, serão 
disponibilizados ônibus que sairão da faculdade de agronomia.  
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