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“Foi uma experiência muito gratificante e importante para meu 

conhecimento, não só a campo e sim como pessoa, pois 

conheci novas pessoas que contribuíram muito na minha 

formação profissional, bem como estabelecer novas relações 

de amizade que levarei para vida toda. A simpatia, 

acolhimento, disponibilidade e auxílio prestado por toda 

equipe foi o grande diferencial do meu estágio. Pessoas 

magníficas que sempre estiveram a minha disposição para 

tirar qualquer dúvida que tenha surgido no decorrer do 

estágio. Tive a oportunidade de conhecer inúmeras cidades e 

outros estados, ver a realidade de cada propriedade rural, 

podendo acompanhar a intervenção dos técnicos nas 

diferentes situações deparadas e o principal de tudo tendo o 

contato direto produtor rural. A metodologia empregada de 

trabalho nas atividades desenvolvidas pela SIA, supriu todas 

minhas expectativas colocadas quando decidi realizar meu 

estágio na mesma, sendo que sempre busquei direcionar 

meus estudos durante a graduação nas mesmas áreas afins 

que a empresa trabalha. Portanto, foi gratificante ter 

trabalhado no que mais gosto (a campo), direcionado a 

produção animal.”

“Acompanhei tanto consultorias como 

atividades de escritório, podendo dessa 

forma auxiliar no gerenciamento das 

propriedades visitadas. Adquiri 

conhecimentos técnicos e cresci como 

pessoa. Acompanhei o desenvolvimento do 

projeto PISA Missões I e início do PISA 

Noroeste, onde pude ver o impacto da 

atuação da SIA na vida dos produtores 

atendidos. Simplesmente uma experiência 

única, onde vi que a visão sistêmica da 

propriedade é o caminho para uma 

produção visando a sustentabilidade 

ambiental, econômica e social.”



“A oportunidade de realizar estágio na SIA 

abriu novos horizontes e visões, além de 

proporcionar a vivência diária da realidade 

do meio rural, e de como trabalha um 

consultor. Dá a possibilidade de 

acompanhar várias realidades e entender 

como se trabalha de uma maneira mais 

sustentável e específica para cada 

produtor, onde muitas variáveis são 

consideradas. Todas as expectativas que 

tinha em relação a como seria o estágio 

foram atingidas e até mesmo superadas, 

pois a cada dia que se passou só 

aumentou a certeza de que realmente é o 

ramo que quero seguir.”

“Foi, sem dúvida, uma experiência que 

acrescentou muito no meu 

conhecimento técnico-científico e 

prático. É uma empresa com uma 

estrutura muito consistente, aprendi 

muito sobre trabalho em equipe, ampliei 

meus conhecimentos teóricos e tive a 

oportunidade de conhecer diferentes 

sistemas de produção em todo o 

território do estado do Rio Grande do 

Sul, além da participação de palestras 

promovidas pela empresa e/ou 

parceiros que vieram a acrescentar 

muito na minha formação.”

“Embora tenha estagiado num curto 

período, adquiri experiência técnica de 

maneira positiva com o auxílio e 

atenção de todos colaboradores da SIA. 

As instruções sempre foram bem claras 

e objetivas, e quando existiam dúvidas 

houve empenho para as esclarecerem. 

Além da visão profissional, o período 

contribuiu significativamente para 

crescimento pessoal através do contato 

direto com produtores e colaboradores 

de diferentes localidades da região sul.”



“Apesar do pequeno 

período, adquiri muitas 

informações novas, 

principalmente á respeito de 

como "passar a mensagem" 

para o produtor rural, 

respeitando o seu perfil 

profissional e suas 

limitações.”

“Foi fundamental para 

confirmar o que eu faria da 

minha vida como 

engenheiro agrônomo, o 

estágio abriu minha cabeça, 

conheci vários sistemas 

pecuários, aprendi o 

verdadeiro significado de 

planejamento.”

“Acompanhar a equipe SIA 

foi simplesmente algo 

excepcional. O aprendizado 

adquirido superou todas as 

expectativas. É satisfatório 

ver a facilidade que a SIA 

tem em levar a ciência 

desenvolvidas nas 

universidades para o 

campo.”

“Foi um ótimo estágio que me 

proporcionou um enorme 

aprendizado. Durante o 

período acompanhei diversos 

consultores e todos além do 

conhecimento técnico, 

apresentavam facilidade de 

transmitir seus conhecimentos 

tanto para mim quanto para 

os produtores.”

“Acompanhei tanto 

consultorias como 

atividades de escritório, 

podendo dessa forma 

auxiliar no gerenciamento 

das propriedades visitadas. 

Adquiri conhecimentos 

técnicos e cresci como 

pessoa.”

“Possibilidade de 

visualizar na 

"prática" a teoria 

vista durante a 

graduação.”

“Experiência única, 

em que pude 

conhecer diversas 

regiões, produtores, 

e realidades 

diferentes.”

“Estágio muito bom, 

consultores muito bem 

treinados com 

experiência preciosa, foi 

muito importante para 

minha formação 

acadêmica.”

“Estágio bastante 

dinâmico, repleto de novas 

experiências, 

conhecimento e novas 

amizades! Contribuiu e 

muito para minha 

formação pessoal e 

profissional!”
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