Vale Fertilizantes anuncia convênio com o Unicerp
Parceria explora intercâmbio científico e tecnológico para pesquisa de solo em
Patrocínio
A Vale Fertilizantes anuncia mais uma parceria com o Centro Universitário do
Cerrado Patrocínio, Unicerp, para a realização novos trabalhos relacionados
ao solo e águas da região. A ação tem o objetivo de promover pesquisas na
unidade da empresa em Patrocínio. O investimento inicial é de R$ 300 mil reais
e o convênio, assinado em agosto deste ano, tem duração de 24 meses.
A equipe, liderada pelo docente Gilberto Fernandes, irá realizar ensaios e
pesquisas em quatro frentes de trabalho. Os estudos são voltados para a
melhoria de acessos rodoviários de minas; redução da emissão de
particulados; aplicação de agregados da mina para a pavimentação dos
acessos; e controle e monitoramento da água.
Com este convênio as análises e estudos, que atualmente eram realizados por
laboratórios de Belo Horizonte, passam a ser produzidos em Patrocínio. Esta
iniciativa beneficia a economia local, contribui para o desenvolvimento de
fornecedores da cidade e ainda aprimora o currículo dos alunos desta
universidade. Os trabalhos contam com dois laboratórios à disposição dos
estudantes, sendo um de controle e avaliação de água, outro de mecânica de
solo.
Para o gerente de Mineração da Vale Fertilizantes em Patrocínio, Gustavo
Pitombeira, a oportunidade fortalece a parceria entre as instituições e fomenta
o crescimento da comunidade acadêmica. “A Vale Fertilizantes acredita que
este convênio irá trazer inúmeros benefícios para os envolvidos”, afirma. A
opinião é compartilhada pelo gerente-executivo de Desenvolvimento de
Projetos da empresa, Camilo Silva. "Estamos felizes em firmar mais esta
parceria com o Centro Universitário, pois os trabalhos desenvolvidos
juntamente com o Unicerp estão apresentando excelentes resultados", finaliza.
Já para Wagner Antônio Bernardes, reitor do Unicerp, a parceria demonstra a
capacidade da instituição em contribuir cada vez mais para a formação dos
futuros profissionais que chegarão no mercado de trabalho aptos a atender
grandes empresas como a Vale Fertilizantes. “O convênio promoverá o
desenvolvimento dos estudantes, os quais passam a ter a chance de vivenciar

na prática o que é ensinado. Até o momento, quatro alunos do Centro
Universitário estão se dedicando às atividades deste convênio.

