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INTRODUÇÃO 
 
    O programa se constui em: Paisagismo, Agrecologia Horticultura Ornamental e 
Medicinal. conduzido pela orientadora Claudia Petry.Este programa nos fornece a 
oportunidade de viver uma experiência precoce, nos mostrando como a istituiçao 
funciona e deixando com que entremos em contato com a realidade de uma vivencia 
dentro de uma universidade, fazendo com que nos incentive para cursar ou te tal 
forma um meio de escolha para o futuro, tendo o contato direto com aulas praticas, 
teóricas, professores e projetos de alunos envolvidos; mestrandos, doutorandos etc.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
    Como bolsista junior tive a oportunidade de fazer parte de varias atividades dentro 
da instituição de agronomia  do NEA, tendo partição nos projetos neste período como; 
a elaboração de EM, saída de campo com a orientadora, bolsista e doutoranda, 
experiência em plantações em campo, contatos com laboratório da área como estufas 
e experimentos em andamento, replantações e acompanhamento do 
desenvolvimento do projeto sempre mantendo uma manutenção adequada e 
participação de aulas teorias e praticas. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Tendo isso em vista posso afirmar que é uma experiência incrível com um nível de 
importância muito grande para o amadurecimento como aluna,  que está em processo 
de transição entre ensino médio e faculdade, não somente isso mas a experiência o 
conhecimento que nos torna em pessoas de caráter e conteúdo. 
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ANEXOS 
Aqui poderá ser apresentada somente UMA página com anexos (figuras e/ou tabelas), 
se necessário. 
 
 
 
 
 
 
 


