PROGRAMA DE InCEntIVO À
FORMAÇÃO DE LIDERAnÇAS
DO AGROnEGÓCIO
O MPAGRO é reconhecidamente um curso formador de gestores e lideranças
para o setor. Criado em 2007, o curso formou um total de 66 Mestres em
Agroenergia e Agronegócio. Além de adquirirem sólido conhecimento e
domínio de ferramentas aplicadas para solução dos desaﬁos correntes do
setor, esses mestres desenvolveram, ao ﬁnal do curso, trabalhos aplicados à
resolução de problemas enfrentados no seu dia a dia proﬁssional, com rigor
técnico e cientíﬁco compatível com a qualidade das instituições parceiras do curso.
Contudo, as necessidades de qualiﬁcação dos proﬁssionais do setor requerem
um esforço muito maior. Com o intuito de viabilizar a participação de jovens
proﬁssionais com talento e disposição para aceitar o desaﬁo de aprimorar
suas habilidades e conhecimentos de gestão e liderança, o MPAGRO criou o
Programa de Incentivo à Formação de Lideranças do Agronegócio.

PROGRAMA DE InCEntIVO À
FORMAÇÃO DE LIDERAnÇAS
DO AGROnEGÓCIO

O programa é implementado através de parceria de empresas e instituições no
ﬁnanciamento de bolsas de estudo para jovens proﬁssionais em níveis iniciais
e intermediários da carreira. Ao aderir ao programa, empresas e instituições
tornam-se parceiras no esforço de formação de futuros gestores e líderes para
o setor. Os valores associados ao programa são:
Bolsa Parcial

Bolsa Integral

Valor: R$50.000 / ano

Valor: R$100.000 / ano

BEnEFÍCIOS:
• Logo e nome da instituição apoiadora nos materiais impressos e veículos de
divulgação online do MPAGRO (folders e catálogos impressos e online, e-mail
marketing, LinkedIn do curso);
• Logo e nome da instituição apoiadora no website do curso e em eventos
promovidos pelo curso (aula-magna, cerimônia de formatura, encontros de
ex-alunos, palestras e workshops);
• Disponibilização de vídeo da instituição apoiadora no LinkedIn do MPAGRO;
• Logo e nome da instituição apoiadora nos anúncios do MPAGRO na
Agroanalysis;
• Instituição de prêmio de pesquisa do MPAGRO com nome das instituições
apoiadoras;
• Assinatura anual da revista Agroanalysis;
• Possibilidade de abater o valor investido do imposto de renda;
• Prioridade de uso da bolsa por proﬁssional aﬁliado à instituição parceira.
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