
 

COORDENAÇÃO DE AGRONOMIA 

 

Estimados discentes, colegas docentes, servidores técnicos e demais membros da comunidade 

UFPR, viemos por meio deste apresentar a CHAPA 2, nos comprometendo com as seguintes 

ações:  

 Estimular as atividades extracurriculares como ferramenta de ensino e formação 

profissional 

o Viabilizar um banco de cadastro de empresas parceiras para estágio obrigatório e 

não obrigatório 

 Divulgar oficinas, cursos, fóruns e quaisquer outras atividades imprescindíveis para a 

formação do discente.  

 Promover um fórum de discussão sobre metodologias de ensino, objetivos de formação em 

face às demandas profissionais do mercado de trabalho e aos aspectos sociais e 

contemporâneos 

 Atuar junto ao CREA sobre as discussões nos avanços da ciência agronômica e 

implementação de novas diretrizes profissionais no curso.  

 Promover um fórum de debate contínuo sobre nossa matriz curricular, tendo em vista a 

qualidade do futuro egresso 

 Manter o compromisso com o papel universitário de respeito às diversidades, pluralidade 

de ideias e enfrentar quaisquer tipos de intolerâncias, tendo como base o respeito à 

liberdade de expressão conforme expresso em nossa legislação.  

 

Diante destes pontos, gostaríamos de contar com o seu apoio, pois acreditamos que o processo de 

formação profissional é um ato continuo de troca de experiências e construção coletiva do 

conhecimento.  

 

  

Glaciela Kaschuk Matheus Durães 

Chapa 2 
  



Glaciela Kaschuk   

 

Graduada em Agronomia pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) em 2001, fez 

o mestrado em Microbiologia pela Universidade Estadual de Londrina em 2003 e, fez doutorado 

pleno em Agronomia pela Wageningen University, na Holanda, finalizando-o em 2009.  

Como experiência de coordenação, exerceu no período de 2010 a 2015 o cargo de coordenador de 

curso de Engenharia Agronômica na UNIPAR, instituição privada. Nessa instituição, foi 

presidente do núcleo docente estruturante do Curso de Engenharia Agronômica e, também, foi 

membra do Colegiado de Curso de Engenharia Civil, além de ter sido membro do Núcleo Docente 

estruturante do Curso de Engenharia Civil.  

Ministrou ainda, as seguintes disciplinas: Ética, Legislação e Sociologia Rural; Fertilidade do Solo 

e Nutrição de Plantas; Fisiologia Vegetal; Geologia; Gestão Ambiental; Microbiologia Agrícola e 

Mineralogia.  

Em 2015 ingressou como professora na UFPR, no Departamento de Solos e Engenharia Agrícola, 

atuando a nível de graduação e pós-graduação em microbiologia agrícola. Orienta e coorienta 

alunos de graduação dos cursos de Agronomia e Zootecnina e dos Programas de Pós-Graduação 

em Ciência do Solo, Engenharia Florestal e Agronomia da UFPR, desenvolvendo projetos de 

pesquisa na área de ecologia do solo e fisiologia da fixação biológica de nitrogênio.  

A nível internacional, é membro do corpo editorial da International Journal of Agronomy, além de 

ser atuar como revisora de quase 40 revistas científicas e autora de capítulos de livros publicados 

pela Springer e pela Elsevier.  

 

Matheus Fonseca Durães  

 

Graduado em Agronomia pela Universidade Federal de Lavras (UFLA) em 2007, fez o mestrado 

em Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2010 e, concluiu o doutorado 

em Recursos Hídricos em Sistemas Agrícolas pela Universidade Federal de Lavras em 2013, com 

estágio de pós-doutorado em Ciência do Solo por essa mesma universidade em 2014, ano que 

ingressou na UFPR, no Departamento de Solos e Engenharia Agrícola.  

Como experiência profissional, atuou como analista ambiental do Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas, no período de 2008-2009, além de atuação como autônomo com registro no CREA-MG. 

Foi Editor-Chefe da Revista Scientia Agrária no período de 2016-2017, além de revisor de 

periódicos nacionais e internacionais.  

No âmbito da UFPR, ministra as disciplinas de Fundamentos de Hidrologia, Irrigação e Drenagem, 

além da Irrigação e Hidráulica, orientando Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), coorientação 

de mestrado, desenvolvendo projetos associados à modelagem do meio físico, modelagem 

hidrológica, dimensionamento de sistemas de irrigação, conservação do solo e gestão das águas, 

além de atuar no Projeto de Extensão Geotecnologias na Agricultura.  

 

 


