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   Assunto: Casa do Produtor Rural recebe prêmio do Programa Aprender com Cultura  
   E Extensão 

 

 
 

Casa do Produtor Rural recebe prêmio do Programa Aprender com 
Cultura e Extensão  

Nos dias 17, 18 e 19 de setembro aconteceu, no Paço das Artes da Cidade Universitária, em São Paulo, o 
2° Simpósio Aprender com Cultura e Extensão. A ativ idade, que integra o Programa Aprender com Cultura 
e Extensão da USP, busca divulgar e avaliar os projetos de cultura e extensão desenvolvidos nas edições 
de 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, proporcionando a troca de experiências entre os atores 
envolvidos. 

Cerca de 600 projetos foram inscritos, em cinco áreas, e avaliados por uma Comissão que contou com 
membros especializados da comunidade USP. Os melhores trabalhos eleitos pela Comissão avaliadora e 
pelo público receberam premiações e menções honrosas. Entre os vencedores estava o projeto “Casa do 
Produtor Rural: elaboração de cartilha de orientação técnica sobre propagação de árvores frutíferas”, da 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (USP/ESALQ). 

O projeto é coordenado pela professora Simone Rodrigues da Silva, do Departamento de Produção 
Vegetal (LPV), e tem como corresponsáveis João Alexio Scarpare Filho, professor sênior do LPV e 
Rubens Angulo Filho, professor do Departamento de Engenharia de Biossistemas (LEB). A aluna Katia 
Fernanda Dias Rodrigues, do curso de engenharia agronômica, bolsista do Programa Aprender com 
Cultura e Extensão, participou do projeto e, como prêmio, ganhou uma viagem ao exterior, em 
universidade que mantém convênio com a USP. 

A Casa do Produtor Rural (CPR) é um centro de atendimento que sistematiza as demandas 
encaminhadas à universidade, pelos produtores rurais de Piracicaba e de todo o Brasil, com o objetivo de 
divulgar o conhecimento gerado pela ESALQ, por meio da elaboração gratuita de respostas técnicas. 

Informações pelo telefone 3429.4178 ou pelo e-mail cprural@usp.br . 
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