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BASF oferece bolsa de estudo para curso na  
ESALQ-USP  

 
 

 O curso à distância tem com foco a proteção de cultivos e o 

mercado agrícola e de hortifrúti  

São Paulo, 19 de junho de 2017 – Atualmente cerca de 20% dos 

empregos gerados no país estão ligados à atividade agropecuária e 

um dos segmentos mais promissores no agronegócio é o de 

hortifrúti. Nesse contexto, a capacitação dos profissionais é um fator 

essencial para o sucesso das lavouras e promover uma produção 

cada vez mais sustentável.  

Pensando nisso, a BASF, em parceria com o Pecege da ESALQ-

USP, oferece 40 bolsas de estudo para um programa conhecido 

como TreinaHF. O curso à distância é voltado ao mercado de 

hortifrúti e dividido em 7 módulos. Durante 18 meses, o estudante 

terá uma abordagem detalhada sobre proteção de cultivos, mercado 

agrícola, biotecnologia e o segmento de hortifrúti. Todo o conteúdo, 

atual e exclusivo, é ministrado por professores da USP.  

Os interessados na capacitação devem ser estudantes ou formados 

no ensino superior ou técnico em cursos da área agronômica. Outro 

pré-requisito é ter interesse pelo mercado de hortifrúti.  

Para cada um dos módulos concluídos o aluno receberá um 

certificado emitido pela ESALQ-USP. Depois de finalizados os 7 

módulos do curso, quem tiver diploma de graduação superior 

também poderá receber o certificado de MBA da ESALQ-USP. Para 

isso, é necessário que no período de 12 meses o aluno apresente à 
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banca avaliadora uma tese sobre um dos temas discutidos durante o 

curso TreinaHF.  

Quem quiser participar do processo seletivo deve enviar o currículo 

com o assunto TreinaHF para o e-mail treina.basf@basf.com. É 

necessário escrever no corpo do e-mail o motivo de interesse pelo 

curso de difusão.  

Uma banca formada pela BASF e Pecege avaliará os currículos 

recebidos de acordo com os pré-requisitos do curso. As 40 pessoas 

escolhidas para o TreinaHF receberão um e-mail do Pecege com o 

link para inserção dos dados e concluir a inscrição.  

Hortitec e Enfrute 2017 

Quem estiver presente na Hortitec, entre os dias 21 e 23 de junho, e 

no Enfrute, entre os dias 25 e 27 de julho, poderá tirar dúvidas sobre 

o TreinaHF diretamente com uma equipe do Pecege, que estará no 

estande da BASF. Os interessados também terão a oportunidade de 

participar das sessões de Quiz a serem realizadas nesses eventos. 

Os três primeiros lugares serão premiados com um voucher que 

dará direito a participar do processo seletivo.  

“Com o TreinaHF, a BASF, em parceria com o Pecege da ESALQ-

USP, oferece ao estudante a oportunidade de especialização em 

assuntos ligados ao setor de hortifrúti. Essa área tem demandado 

nos últimos anos profissionais diferenciados e focados na 

sustentabilidade do negócio, objetivo final do curso que oferecemos”, 

afirma Rodrigo Pifano, gerente de Hortifrúti da BASF.    

 

Sobre a Divisão de Proteção de Cultivos da BASF 

Com uma população em rápido crescimento, o mundo está cada vez mais 

dependente da nossa capacidade de desenvolver e manter uma agricultura 

sustentável e ambientes saudáveis. A divisão de Proteção de Cultivos da BASF 

trabalha com agricultores, profissionais agrícolas e especialistas em manejo de 

pragas para ajudar a tornar isso possível. Com a cooperação desses parceiros, a 

BASF é capaz de sustentar um robusto pipeline de P&D, um portfólio inovador de 

produtos e serviços e equipes de peritos no laboratório e em campo para apoiar 

nossos clientes no sucesso dos seus negócios. Em 2016, a divisão de Proteção 
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de Cultivos da BASF gerou vendas de mais de € 5,6 bilhões. Para obter mais 

informações, visite-nos em www.agro.basf.com ou por meio de nossos canais de 

mídias sociais. 

 

Sobre a BASF 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós 

combinamos o sucesso econômico com a proteção ambiental e responsabilidade 

social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 114 mil colaboradores que 

trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 segmentos: 

Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções 

para Agricultura e Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais de € 58 bilhões 

em 2016. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de 

Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, acesse: 

www.basf.com.br. 
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Manoela Machado – (11) 3147-7240 
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