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O Curso de Agronomia da Unipampa/Campus Itaqui desenvolve diversos 

experimentos e trabalhos de ensino e pesquisa que são realizados na área experimental do 
Campus e envolvem manejos e novas tecnologias em diferentes áreas da agropecuária, com 
diversas culturas, tais como: comerciais, forrageiras, plantas daninhas, ornamentais, 
frutíferas e hortaliças. Essa produção científica, baseada em conhecimentos adquiridos e 
em resultados obtidos, precisa ser divulgada tanto para a comunidade universitária quanto 
para a sociedade. Tendo isso em vista, surgiu o Dia de Campo do Curso de Agronomia da 
Unipampa/Campus Itaqui, evento idealizado e implementado pelo grupo PET Agronomia 
com apoio e participação dos docentes, técnicos e discentes do curso, além da direção do 
Campus e com participação de empresas ligadas ao agronegócio da região. Esse evento 
tem como público-alvo: produtores rurais e agricultores familiares ligados às áreas orizícola, 
agrícola e pecuária, empresários e profissionais do setor, estudantes de escolas técnicas 
em agropecuária da região, bem como a comunidade universitária e comunidade em geral. 

O evento teve início no ano de 2018 e estaria em sua terceira edição se não tivesse 
ocorrido a pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19). Além de ser uma 
ferramenta para difusão dos conhecimentos relacionados aos trabalhos científicos e de 
ensino realizados pelo Curso de Agronomia da Unipampa, objetiva proporcionar aos 
discentes do Curso de Agronomia a participação em atividade de extensão, desenvolvendo 
a comunicação e oratória com público diversificado e externo à universidade, 
desenvolvimento da capacidade de planejamento, organização e execução de atividades em 
equipe e integração entre os discentes, técnicos e docentes do Curso de Agronomia. 

A visitação à área experimental do Campus com a observação dos experimentos 
ocorre no turno da manhã, sendo o turno da tarde voltado à exposição de materiais e 
equipamentos de empresas do setor distribuídas pelo campus. Além disso, o evento 
proporciona ao público cursos e palestras ministrados por profissionais ligados às empresas 
participantes.  

Essa ação de extensão inicialmente foi promovida pelo grupo PET Agronomia e hoje 
é realizada pelo Curso de Agronomia por ter atingido grandes proporções em número de 
trabalhos, empresas interessadas e público. Ressalta-se que é fundamental para o sucesso 
da ação o trabalho colaborativo e conjunto entre discentes, docentes, agrônomos, direção e 
demais servidores do campus 

Portanto, espera-se com o “Dia de Campo da Unipampa – Campus Itaqui” 
proporcionar a consolidação do Curso de Agronomia como referência em ensino, pesquisa 
e extensão, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, além de auxiliar a sociedade e o setor 
agropecuário através da difusão de conhecimentos.  
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Luciana Zago Ethur é Professora Associada III da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) – 
Campus Itaqui –, com graduação em Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) pela Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM) (1994), Especialização em Biologia pela UFSM (2000), Mestrado 
(2002) e Doutorado (2006) em Agronomia (área de concentração: produção vegetal) pela UFSM. 
Experiência na área de Botânica (Botânica Sistemática, Morfologia Vegetal, Produção de flores 
comestíveis e Etnobotânica), Ecologia e Controle Biológico de Fungos de Solo e Agricultura Familiar. 
E-mail para contato: lucianaethur@unipampa.edu.br  
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