
Coordenação da Agronomia 
Prioridade à graduação na UFPR 

 

Prezados estudantes, professores, servidores técnicos e administrativos e demais membros da 
comunidade acadêmica do Setor de Agrárias... 

Vimos apresentar nossa candidatura à Coordenação e Vice-Coordenação do Curso de Agronomia da 
UFPR. 

Num primeiro momento disponibilizamos um conjunto de compromissos, na forma de objetivos e 
metas a serem atingidas, quais sejam: 

1. Valorizar o ensino de graduação como função primordial da Universidade na qual tanto a pesquisa 
quanto a extensão, estejam articuladas e que potencializem essa função; 

2. Ampliar a efetiva participação dos estudantes e professores do Setor de Ciências Agrárias junto a 
gestão do curso de agronomia a partir das seguintes ações: 

a. Incentivar a participação dos discentes na identificação de problemas e soluções com a 
realização de estratégias e eventos especificamente para este fim; 

b. Avaliar a viabilidade da criação de uma ouvidoria no recinto da Coordenação; 
3. Aperfeiçoamento dos processos de ensino-aprendizagem estimulando a adoção de novas 

estratégias pedagógicas por parte dos docentes; 
4. Criar mecanismos para tornar o período do “básico” mais estimulante e conectado com o 

“profissionalizante”. Criar espaços de diálogo com alunos do básico; 
5. Estimular a aproximação com a prática, seja no espaço das disciplinas, no uso da Fazenda, bem 

como nas atividades de extensão, pesquisa e nos estágios; 
6. Implementar a Curricularização da Extensão na Agronomia através  da utilização do TCC como 

carga horária de extensão, a criação de disciplinas específicas de extensão na matriz curricular do 
curso, ações de extensão incorporadas às disciplinas, certificação de ações de extensão (projetos, 
cursos ou eventos) como horas realizadas pelo aluno (atividades formativas), dentre outras; 

7. Propor e executar processo de orientação e acompanhamento pedagógico e psicosocial  dos 
estudantes; 

8. Viabilizar a modernização administrativa do curso através de: 
a. Aprimoramento da gestão e dos procedimentos administrativos; 
b. Melhoria do processo das matrículas, com a diminuição dos procedimentos burocráticos e 

com a aceleração na efetivação das mesmas; 
c. Atendimento efetivo aos estudantes; avaliar e aprimorar o site do curso de Agronomia 

como prestador de serviços; 
9. Valorização do Centro Acadêmico e estimulo de outras ações estudantis como a Semear, o Geae 

e outras atividades discentes extra-curriculares e culturais, como o Agro Hackaton, Agrarião, etc; 
10. Avaliação permanente das condições das salas de aulas, visando o rápido encaminhamento junto 

aos departamentos e a Direção do Setor de soluções para conserto e manutenção de carteiras, 
cadeiras, cortinas, etc; 

11. Tornar efetiva e constante as atividades da Comissão de Estágio, com atividades internas e 
externas que valorizem a presença de empresas públicas e privadas na oferta de vagas aos 
nossos alunos. Ampla valorização e ampliação do conjunto de atividades formativas para a plena 
curricularização e formação; 

12. Avaliar o impacto efetivo do novo currículo na formação dos engenheiros agrônomos formados 
pela UFPR e propor aprimoramentos frente a demandas contemporâneas da sociedade; 

13. Discussão sobre os resultados do ENADE para melhoria dos procedimentos do exame e apoio aos 
discentes que vão fazê-lo; 

14. Juntamente com outros cursos e com a Direção do Setor buscar solução imediata e legal para a 
situação da Cantina. 
 

Enfim, propomos potencializar o papel do Colegiado do Curso como um promotor permanente na 
identificação coletiva de problemas e soluções. Criar um fórum permanente de discussão do curso, no 
âmbito do Colegiado e, principalmente, do NDE (Núcleo Estruturante Docente), a respeito de temas 
como ensino, pesquisa, extensão, internacionalização, intercâmbios com instituições nacionais e 
estrangeiras visando dupla diplomação, etc. 

 
 



 

Luciano de Almeida - Coordenador 

Engenheiro Agrônomo. Mestre em Extensão Rural. Doutor em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. Professor no Departamento de Economia Rural e Extensão. Ao longo 
de 28 anos de carreira no ensino superior de agronomia atuou em disciplinas de 
desenvolvimento e extensão rural, comunicação rural, educação de adultos, 
metodologia de pesquisa, filosofia da ciência e sociologia rural. Algumas das funções 
exercidas na UFPR: chefia de departamento; representação em Colegiados de Curso 
(Agronomia, Zootecnia e Medicina Veterinária); membro da Comissão de Reformulação 
do Currículo de Agronomia; presidência e representação no Comitê Setorial de 
Extensão; Coordenador e membro de vários Projetos de Extensão, sendo atualmente 
Coordenador do Projeto de Extensão Feiras de Produtos Orgânicos; Professor do 
Programa de Pesquisa e Pós Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento / 
MADE-UFPR. Seu envolvimento com o ensino de agronomia remonta 1983 quando, ao 
ingressar no curso de agronomia na Universidade Estadual de Maringá, começou a 
participar de ações focadas na melhoria do curso, o que incluiu funções de direção no 
Centro Acadêmico de Agronomia e no Diretório Central dos Estudantes. Sua principal 
área de ação é a Extensão Rural que trata do processo de ensino e aprendizagem de 
adultos e agricultores. Portanto, tem formação na área de educação e longo tempo de 
pesquisa, ensino e atuação nesse campo. 

Wilson Loureiro – Vice- Coordenador 

Engenheiro Agrônomo. Especialista em Administração Pública pela FGV, em 
Metodologia em Ciências Sociais pela UFPR, Mestre e Doutor pela UFPR em Economia 
Política Florestal. Como engenheiro agrônomo atuou na inciativa privada, na Emater e 
durante 35 anos no Instituto Ambiental do Paraná. Foi professor em faculdades 
privadas e há 10 anos  é professor da agronomia da UFPR vinculado ao departamento 
de Fitotecnia e Fitossanidade, ministrando as disciplinas de: Introdução a Engenharia 
Agronômica, Legislação e Ética profissional, Gestão Ambiental Aplicada e Pagamentos 
por Serviços Ambientais. Na UFPR, além de ter contribuído nos primeiros momentos da 
criação da UFPR Setor Litoral, participou efetivamente da construção de alternativas 
pedagógicas para o curso de agronomia. Membro de diversas comissões junto ao 
Departamento e ao Setor de Ciências Agrárias. Como acadêmico na agronomia foi 
membro do diretório acadêmico do Setor de Biológicas da UEM, fundador e  diretor do 
Centro Acadêmico José Lutzemberger. Nas ações de política profissional como 
engenheiro agrônomo foi diretor da Associação dos engenheiros agrônomos e membro 
de diversos núcleos regionais da Associação, além de Diretor do Senge – Sindicato dos 
Engenheiros do Paraná e, Conselheiro e Diretor do Crea-Pr. 

 


