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Figura 01: Reunião de fundação da Associação.  
Fonte: Maria Eduarda Teixeira, Agosto 2012. 

 Introdução:  

-A conclusão do curso PLAGEDER (Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural);  

 

-Neste sentido, visamos ocupar espaços, no mercado de trabalho; 

 

-Mas em que áreas poderemos atuar?  

 

-A indefinição no mercado de trabalho e a relevância  

 da nossa atuação para o desenvolvimento rural;  
  

  Diante dessa situação, surge a mobilização do grupo 

(figura 01 e 05)   no Polo de São Francisco de Paula/RS 

 

-Buscando a participação em concursos municipais; 

 

-Potencializar a representatividade da classe em nível 

  regional, com a criação de uma associação; 

 



 Metodologia:  

 

-Consiste na compilação dos acontecimentos; 

-Sistematização das informações; 

-A mobilização do grupo para compreender os gargalos  da estruturação da 

ATDR-RS (Associação dos Tecnólogos em Desenvolvimento Rural). 

  

 Definição do Logotipo e Sigla: figura 02 

 

 Resultados e discussões:  

 

A associação visa os seguintes objetivos: 

-Divulgar a habilitação dos Tecnólogos em Desenvolvimento Rural nas diversas instituições;  

 

-Propor a criação dos cargos com essa função para inserção nos concursos e nos quadros funcionais dos órgãos 

públicos e privados; 

 

-Dar assessoria a associações de produtores rurais; 

 

-Representar os interesses, dos associados, individuais ou coletivos, assistindo-os em todos os casos;  

 

-Manter os associados participativos e informados quanto aos  

assuntos condizentes com a categoria  representada;  

Figura 02: Logotipo ATDR/RS definido pelo Grupo 



Figuras 03 e 04 - Saída de campo em São Francisco de Paula, 
tecnólogos explanando sobre a propriedade rural para alunos da 

pós-graduação e doutorado do PGDR. Nordeste do RS.  
Fonte: Rumi Kubo, Abril de 2012. 

-Colaborar com os poderes público e privado, como órgão 

técnico e consultivo, nos diversos setores de atuação 

profissional; 

 

-Promover os interesses econômicos, sociais, profissionais 

e culturais dos tecnólogos;  

 

-Viabilizar através de veículos de comunicação, a 

divulgação das ideias e trabalhos da classe e da sociedade 

geral; 

 

-Desenvolver programas ou projetos para garantir novos 

postos de trabalho aos tecnólogos;  

 

-Elaborar e coordenar programas e projetos em assistência 

técnica e extensão rural;  

 

-Promover atividades de coordenação, orientação e 

integração; 

 

-Prestar colaboração técnica às instituições que a 

solicitarem, no âmbito das atribuições previstas no Estatuto 

(figuras 03, 04 e 06);  
 

 



 Conclusões:  

-Todos os momentos estão registrados em atas 

-Formalização da associação 

-O fortalecimento dos laços de identidade entre os 

integrantes. 

  Cabe ressaltar que, como se trata de um curso novo, com 

este trabalho, pretende-se contribuir para enriquecer o 

processo de ensino, em que os desdobramentos após a 

conclusão sejam gradativamente integrados a este processo  

e esta nova classe de profissionais inseridas nos mercados 

de trabalho.   

Figura 05: Reunião de fundação da Associação.  
Fonte: Maria Eduarda Teixeira,  agosto de 2012. 

"Acreditamos que é no trabalho em equipe, que se 
conquista resultados" 
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Figuras 06 –  Participação de Tecnólogos no Colóquio: "Problematizando o Desenvolvimento 

Rural:questões a partir da interação de interação entre agricultores e pecuaristas familiares de São 

Francisco de Paula e pós-graduandos".  Fonte: Everson Fleck, Julho de 2012. 


