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Apresentação: 

O curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná iniciou suas atividades 

em no Campus Avançado em Jandaia do Sul em fevereiro de 2014. O curso funciona 

provisoriamente no prédio da FAFIJAN, até que o Campus da UFPR seja construído. A forma 

de ingresso no curso é feita pela oferta anual de 50 vagas, destas, 70 % via processo seletivo 

(vestibular) e 30% via SISU. O curso de Engenharia Agrícola funciona no período diurno, 

com atividades no período matutino e possibilidade de atividades vespertinas. O curso possui 

duração de 5 anos divididos em 10 semestres, sendo o último deles destinado à realização das 

disciplinas obrigatórias de Estágio Supervisionado com 252 horas, a ser desenvolvido em 

empresas da área, sob a supervisão de docentes pertencente ao curso de Engenharia Agrícola e 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com 108 horas 

 

Missão: 

Formar profissionais com sólido domínio de conteúdos e habilidades técnicas, alinhados com 

as demandas sociais, econômicas e ambientais da região e do país, que seja capaz de atuar nas 

diversas áreas e etapas do setor agropecuário.  

 

Desafios estratégicos: 

 

Capacitar o aluno, buscando desenvolver com senso crítico e analítico somando às técnicas 

usadas para avaliar, projetar, otimizar e gerenciar recursos nas mais diferentes áreas da 

Engenharia Agrícola. É necessária a busca contínua pela melhoria da qualidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão motivando assim o corpo discente ao longo de sua formação, bem 

como o incentivo à capacitação dos docentes afim de permitir que o ensino seja 

contextualizado, relevante e atualizado, permitindo o desenvolvimento de novas formas de 

extensão dos conhecimentos. 
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Desafios:  

 Aumentar a procura pelo curso; 

 Diminuir a evasão de discentes; 

 Implantar laboratórios de ensino com a estrutura física adequada e equipamentos 

modernos; 

 Integralizar o quadro de servidores docentes e técnicos administrativos em educação;  

 Melhoria contínua das instalações físicas já existentes para as disciplinas básicas e 

profissionalizantes; 

 Integralizar o acervo bibliográfico do curso; 

 Proporcionar estrutura adequada para a realização das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, 

 Aprimorar as condições de trabalhos dos discentes, docentes e servidores técnico- 

administrativos. 

 

Planejamento: Diretrizes, metas, indicadores, ações e acompanhamento 

 

De forma sucinta, as diretrizes nos âmbitos administrativos e pedagógicos (ensino, 

pesquisa e extensão) do curso de Engenharia Agrícola encontram-se no quadro abaixo:
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Diretrizes Metas Indicadores Ações Acompanhamento 

1. Administrativamente 
Contratação de docentes para 

integralizar o quadro docente 

do curso de Engenharia 

Agrícola. 

Atendimento aos três pilares 

da Universidade: Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 

Diálogo com direção do 

Campus Jandaia do Sul, 

Pró- Reitorias e a Reitoria. 

Coordenação do curso de 

Engenharia Agrícola 

(Atualmente não há 

departamentos no Campus 
Jandaia do Sul) 

Obter a estrutura física dos 

laboratórios das disciplinas 

básicas e específicas do 

curso. 

Atendimento das aulas 

práticas das disciplinas 

específicas do curso, visto 

que há apenas 1 laboratório 

específico. 

Diálogo com direção do 

Campus Jandaia do Sul, 

Pró- Reitorias e a Reitoria. 

Coordenação do curso de 

Engenharia Agrícola 

(Atualmente não há 

departamentos no Campus 
Jandaia do Sul) 

2. Ensino 
Adquirir equipamentos, 

reagentes, vidrarias essenciais 

a formação dos discentes em 

disciplinas básicas e 

específicas do curso. 

Melhor atendimento das aulas 

práticas das disciplinas 

específicas do curso. 

Busca de financiamento 

para a compra de bens 

permanentes e 

consumíveis por meio de 

editais, tais como FDA. 

Coordenação do curso de 

Engenharia Agrícola 

(Atualmente não há 

departamentos no Campus 

Jandaia do Sul) 

Integralizar o acervo 

bibliográfico do curso. 

Atender a formação dos 

discentes, pois atualmente o 

acervo conta com número 

reduzido de exemplares 

específicos. 

Busca de financiamento via 

editais, tais como FDA. 

 

Coordenação do curso de 

Engenharia Agrícola e 

parceria com SIBI-UFPR 

Aumentar a procura pelo curso 

A concorrência no vestibular 

do curso se encontra muito 

baixa com pouco mais de 

1candidato por vaga,  

Divulgação do curso em 

mídias sociais, rádios e tvs 

na região, outdoors 

continuamente. 

Trabalho conjunto entre 

coordenação, direção e pró-

reitorias. 
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Diminuir a evasão de alunos 

Parte dos alunos evadem do 

curso devido a dificuldade 

nas disciplinas do ciclo 

básico, e também por não 

estarem motivados com a 

falta de laboratórios e 

professores da área. 

Modificação no PPC do 

curso criando uma ou duas 

disciplinas de matemática 

básica para os alunos darem 

uma continuidade mais 

sólida nas outras disciplinas. 

Contratar os docentes 

faltantes das áreas 

específicas e montar os 

laboratórios. 

NDE, Coordenação do curso, 

Direção, Pró-reitorias e 

Reitoria. 

3. Pesquisa e Extensão 

Proporcionar estrutura 

adequada para a realização 

das atividades de pesquisa e 

extensão. 

Incentivar a participação dos 

docentes em Programas de 

Pós-Graduação, Instigar os 

discentes a serem atuantes em 

Programas de Iniciação 

Científica e em Projetos de 

Extensão 

Desenvolvimento de 

atividades de pesquisa e 

extensão, e busca de apoio 

financeiro por meio de 

editais e parcerias com 

empresas privadas. 

 

Todos os docentes do curso 

de Engenharia Agrícola 
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Estrutura: 

 

Além das estruturas básicas de salas de aulas, gabinetes de professores, biblioteca, 

salas de atividades administrativas entre outras que estão sendo providenciadas, a 

necessidade dos laboratórios específicos do curso de Eng. Agrícola são: 

 

1- Laboratório de Solos - já implantado; 

2- Laboratório de Saneamento e análise de água – Previsto; 

3- Laboratório multitarefas - energia, eletrotécnica e automação – Previsto; 

4- Laboratório de Protótipos e Máquinas Agrícolas; 

5- Laboratório de Hidrologia, irrigação e hidráulica; 

6- Laboratório de pós-colheita; 

7- Laboratório de Construção e ambiência Rural; 

8- Laboratório de Topografia, Geoprocessamento, Sensoriamento Remoto 

e Agricultura de Precisão; 

 

 

 

 

 


