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O curso de Zootecnia do IFRS – Campus Sertão, ao completar cinco anos de funcionamento,
não apresenta indicadores de procura e conhecimento satisfatórios e condizentes com as
demandas regionais na formação de profissionais na área de produção animal. Com o tempo a
sociedade irá entender que a produção de animais e vegetais, para serem competitivas e
atingirem um padrão de qualidade reconhecido, exigem certo grau de complexidade e de
conhecimento na dimensão tecnológica e científica, que não diferencia as ciências agrárias de
nenhuma outra ciência. Diante deste contexto e da necessidade de esclarecimentos sobre a
profissão do Zootecnista e do Curso Superior em Zootecnia oferecido pelo Câmpus Sertão, foi
iniciado em 2014 o projeto “Divulgando a profissão do Zootecnista e o curso de Zootecnia do
IFRS - Câmpus Sertão”, cujo objetivo é divulgar a profissão do Zootecnista e o curso de
Zootecnia ofertado pelo Campus Sertão, aos alunos concluintes do Ensino Médio na região de
abrangência do Instituto. Durante o ano de 2014 o projeto obteve como resultado o aumento de
22% na relação candidato/vaga no processo seletivo de 2015/1, sendo o vestibular com maior
concorrência nos anos de existência do curso. No primeiro semestre deste ano, a equipe de
bolsistas elaborou um folder e um banner de divulgação, um questionário para alunos sobre a
Zootecnia, um roteiro para filmagem de um vídeo de curta duração, coletou imagens e vídeos do
Instituto e está administrando uma página do Curso de Zootecnia do IFRS – Campus Sertão na
rede social Facebook, contando com mais de 570 seguidores. No segundo semestre a equipe irá
finalizar o vídeo de divulgação do curso e elaborar roteiros para visitação das escolas de Ensino
Médio na região de abrangência do Campus Sertão, onde serão agendadas conversas com os
alunos terceiranistas utilizando o material desenvolvido na primeira etapa do projeto. A
perspectiva futura do projeto consiste basicamente em ultrapassar o recorde na relação
candidato/vaga no processo seletivo 2016/1 para o curso de Zootecnia do IFRS – Campus
Sertão, desta forma contribuindo para que mais pessoas conheçam a profissão e o ramo da
Zootecnia e possam ter a oportunidade de enriquecer ainda mais essa área fundamental para
todos os setores do agronegócio brasileiro e mundial.
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