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1. Apresentação  

 

O Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio iniciou sua primeira turma 

em 2015/1, oriundo da experiência da Instituição na oferta do curso de Agronomia. A 

partir das vivências das práticas docentes, das relações professor/aluno, das 

reflexões sobre as propostas do curso, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do 

Curso realizou a reestruturação do PPC, sendo este PPC para as turmas 

ingressantes a partir de 2016/1. 

Neste contexto o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso Superior de 

Tecnologia em Agronegócio discute constantemente a estrutura curricular do curso, 

consultando discentes e professores de outras áreas do conhecimento com o 

objetivo de proporcionar complementariedade dos saberes na forma de atividades 

científicas, culturais e de formação especializada. A flexibilidade curricular é uma 

necessidade atual que integra a formação acadêmica, profissional e cultural. Em 

outras palavras, procura construir um currículo que atenda não só o crescimento 

profissional, mas também o desenvolvimento pessoal dos egressos. 
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2. Dados do curso 

Nome do Curso/Habilitação: Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio 

Endereço do Curso: Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II: Rua Israel 

Pinheiro, nº 2000 – Bairro Universitário – CEP.: 35020-220 – Governador 

Valadares/MG 

Telefone: PABx (33) 3279-5900 

Modalidade do Curso: presencial 

Número de Vagas Anuais Autorizadas (Previstas): 80 

Turno (s) de Funcionamento: Noturno 

Número de estudantes por turma: 30 estudantes 

Regime de Matrícula: Semestral 

Tempo Mínimo de Integralização: 5 semestres 

Tempo Máximo de Integralização: 7 semestres 

Carga horária do curso: 2560 horas 
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3. Histórico 

         No cenário brasileiro, a participação do agronegócio na balança comercial foi 

recorde, respondendo por 46,2% de tudo o que foi vendido para o exterior. As 

projeções de crescimento da safra indicam que os produtores mantêm forte 

confiança no setor agropecuário. Uma análise desse crescimento e da realidade 

regional na qual a UNIVALE está inserida, bem como as possibilidades que a 

Universidade oferece de espaço para a prática agrícola, oriundas do curso de 

Agronomia ofertado anteriormente, aliada ao conhecimento acadêmico, fomentou na 

UNIVALE o desejo de propor o curso Superior de Tecnologia em Agronegócio.  

A agricultura regional é extensiva e caracterizada por métodos tradicionais de 

cultivo, dando destaque ao café, a criação de gado e as culturas de subsistência. 

Economicamente, a criação de gado é a atividade mais representativa e distribuída 

em toda a bacia onde a cidade de Governador Valadares está situada. 

 Fomentar o entendimento e a qualidade de formação do agronegócio no 

município e na região passa a ser um fator diferencial e de sucesso para o 

desenvolvimento regional. É neste sentido que a Universidade Vale do Rio Doce 

visa a contribuir no desenvolvimento local ofertando o Curso Superior de Tecnologia 

em Agronegócio. O Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio visa atender as 

exigências das diretrizes curriculares nacionais para os cursos superiores de 

tecnologia em comunhão com a demanda regional de profissionais capacitados na 

área do agronegócio.  

No ano de 2017 o Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio foi avaliado 

por uma comissão do MEC, recebendo a nota final 4. Este resultado veio confirmar a 

qualidade do curso, que possui um corpo docente formado por professores 

especialistas, mestres e doutores, excelente estrutura para aulas teóricas, 

laboratórios devidamente equipados para as aulas práticas nos laboratórios 

específicos do curso: Entomologia, Botânica e Fisiologia Vegetal, Análise de solos, 

além da Fazenda experimental e Casa de vegetação.  
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4. Objetivo 

Objetivo Geral: O curso Superior de Tecnologia em Agronegócio tem como principal 

objetivo formar profissionais capacitados com senso crítico e ético, com 

competências e habilidades voltadas para o desenvolvimento e utilização de 

técnicas aplicadas aos sistemas produtivos com ênfase ao agronegócio regional. 

Estes profissionais serão capazes de atuar na Administração do Agronegócio, 

Agricultura, Comercialização, Agroindústrias e Pecuária.  

Objetivos Específicos: O curso Superior de Tecnologia em Agronegócio contempla 

os seguintes objetivos específicos: 

a) Formar profissionais para atuar nas cadeias produtivas do agronegócio, 

visando práticas sustentáveis de viabilidade ambiental, econômica e social.  

b) Promover uma formação holística em ciências agrárias e em processos de 

gestão, com ênfase nas novas tecnologias produtivas, visando ao aumento 

da produção e uso racional de recursos.  

c) Formar profissionais capazes de gerir os processos de gestão das diversas 

cadeias produtivas do agronegócio desde o beneficiamento, o 

armazenamento, a logística, o transporte e a comercialização.  

d) Viabilizar condições para atuação junto a órgãos públicos e instituições de 

ensino e pesquisa, bem como prosseguir com estudos em nível de pós-

graduação. 

e) Responder às expectativas e demandas do mercado de trabalho, no campo 

de formação, de maneira eficiente e eficaz. 

f) Possibilitar a capacitação de métodos e técnicas de produção, envolvendo 

o ensino, a pesquisa e a extensão. 
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5. Perfil do egresso 

 

O perfil definido para os egressos do Curso Superior de Tecnologia em 

Agronegócio abarca o desenvolvimento da autonomia intelectual, a busca pela 

aprendizagem continuada e por uma atuação positiva nas transformações sociais, 

especialmente no território de entorno. Nesse contexto o egresso do Curso Superior 

de Tecnologia em Agronegócio da UNIVALE terá uma formação que lhe possibilitará 

atuar no mercado de trabalho de forma compromissada, capacitada, dinâmica, ética 

e consciente nas questões econômicas, sociais e ambientais. Atuar como assistente, 

analista, consultor e / ou gestor em organizações e órgãos rurais, especialmente em 

agroindústrias, cooperativas e unidades de produção agropecuária.  

Os egressos podem participar de pesquisas tecnológicas para aumento da 

competitividade das cadeias produtivas promovendo o desenvolvimento regional. 

 Este profissional também pode emitir pareceres sobre gestão, 

empreendedorismo, e comercialização com ênfase no agronegócio regional, 

abrangência de temas como controle de qualidade, otimização dos processos, 

impacto ambiental, novas tecnologias de produção, classificação, armazenamento e 

beneficiamento de grãos, sementes, olerícolas, fruteiras e produtos cárneos e 

lácteos. 
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6. Competências e habilidades específicas 

O perfil desenhado traz como objetivo proporcionar aos egressos os 

conhecimentos exigidos para o desenvolvimento das seguintes competências e 

habilidades específicas para:  

a) coordenar, analisar, assessorar, supervisionar e especificar técnica e 

economicamente projetos agroindustriais e do agronegócio, aplicando 

padrões, medidas e controle de qualidade; 

b) realizar pareceres técnicos, com condutas, atitudes e responsabilidade 

técnica e social, respeitando a fauna e a flora e promovendo a conservação 

e/ou recuperação da qualidade do solo, do ar e da água, com uso de 

tecnologias integradas e sustentáveis do ambiente; 

c) atuar na organização e gerenciamento empresarial e comunitário 

interagindo e influenciando nos processos decisórios de agentes e 

instituições, na gestão de políticas setoriais;  

d) produzir, conservar e comercializar alimentos, dentre outros produtos 

agropecuários;  

e) participar e atuar em todos os segmentos das cadeias produtivas do 

agronegócio; 

f) enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mundo, 

do trabalho, adaptando-se às situações novas e emergentes. 
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7. Matriz curricular e carga horária por período  

 
 

Atividades de Ensino - 
Aprendizagem (Disciplinas e 
Componentes Curriculares) 

Eixos de 
Formação 

  

1º 

Introdução ao Agronegócio. 
Básica 

P
ro

je
to

 i
n
te

g
ra

d
o
r 

Economia Rural. 
Básica  

Morfologia, gênese e classificação do 

solo. Básica  

Sociologia e extensão rural. 
Profissional 

Entomologia. 
Profissional 

Cadeia Produtiva de Fruticultura. 
Profissional 

Legislação ambiental. 
Profissional 

Morfologia e Fisiologia vegetal. 
Profissional 

2º 

Cadeia Produtiva Horticultura 
Profissional 

P
ro

je
to

 i
n
te

g
ra

d
o
r 

Preparo e manejo do solo 
Profissional 

Mecanização e máquinas agrícolas 
Profissional 

Agrometeorologia 
Profissional 

Estatística e experimentação agrícola 
Profissional 

Manejo de pragas e doenças  
Profissional 

Produção de Sementes 
Profissional 

Atividade Complementar  Profissional 

3º 

Recuperação de áreas degradadas 
Profissional 

P
ro

je
to

 

in
te

g
ra

d
o
r 

Fertilidade do solo 
Profissional 

Grandes Culturas I 
Profissional 
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Manejo da criação 
Profissional 

Tecnologia de produção vegetal 
Profissional 

Topografia e geoprocessamento 
Profissional 

Atividade Complementar  Profissional 

4º 

Complexos agroindustriais 
Profissional 

P
ro

je
to

 i
n
te

g
ra

d
o
r 

Grandes culturas II 
Profissional 

Irrigação e drenagem 
Profissional 

Marketing aplicado ao Agronegócio 
Profissional 

Reprodução animal e melhoramento 

genético Profissional 

Agricultura de precisão 
Profissional 

Silvicultura e desenvolvimento florestal  
Profissional 

Gestão Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável Profissional 

Atividade Complementar  Profissional 

5º 

Sanidade Animal 
Profissional 

P
ro

je
to

 i
n
te

g
ra

d
o
r 

Cadeia produtiva aves e suínos 
Profissional 

Forragicultura e pastagens 
Profissional 

Cadeia produtiva Bovina de corte e 

leite Profissional 

Optativa(Agricultura familiar e 

Cooperativismo ou Ensino de Libras) 
Profissional ou 
Complementar 

Planejamento e Projetos Agropecuários 
Profissional 

Cadeia produtiva leite e derivados 
Básica 

Plantas daninhas 
Profissional 

Atividade Complementar  Profissional 

Estágio Curricular Supervisionado  Profissional 

 

 
CH TOTAL DO CURSO 

2.560 HORAS 
  

Optativas 
Libras Complementar 

Agricultura familiar e Cooperativismo Profissional 
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8. Estágio  

A UNIVALE entende o Estágio como oportunidade de integração do estudante 

com o espaço de atuação, propiciando o desenvolvimento acadêmico e profissional. 

O Estágio permite ao discente o contato com a realidade profissional. Esse contato 

propicia, ao estudante, oportunidade de pesquisar, diagnosticar e propor alternativas 

de solução para problemas observados, com a devida orientação, direcionando-o 

para uma análise crítica e contextualizada da dinâmica da prática profissional. 

O estágio é um componente do ensino, assim constitui-se uma atividade de 

formação prático-profissionalizante, sendo o terceiro pilar (ao lado da pesquisa e da 

extensão) para construção de uma metodologia de um fazer articulado com a teoria 

e com a sala de aula, com a pesquisa e com a própria extensão. De acordo com as 

especificidades de cada curso o estágio, deverá seguir as seguintes etapas: 

Observação, Assistência E Execução.  

No Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio o Estágio Curricular 

Supervisionado tem uma carga horária de 100 horas podendo ser realizadas a partir 

do 3º período e o sistema avaliativo é descrito em regulamento próprio. O convênio 

de algumas empresas do ramo é uma realidade e novas parcerias podem ser 

firmadas ao longo dos semestres para aumentar o leque de opções de estágio aos 

estudantes. O curso de Agronegócio também oferta semestralmente oportunidades 

de estágio interno na Fazenda experimental e no Laboratório de análise de solos. 
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9.  Trabalho de conclusão de curso 

 

Com relação ao Trabalho de Conclusão de Curso, não contempla no Projeto 

Pedagógico do Curso. Uma vez que é facultativo conforme a Resolução CNE/CP nº 

3, de 18/12/2002, para os Cursos Tecnológicos que prevê uma estrutura em 

módulos. 
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10.  Atividades complementares (AC) 

 

A Atividade Complementar é um recurso pedagógico que vem sendo utilizado 

com objetivo maior de permitir a participação efetiva do estudante no processo de 

sua formação, garantindo a oportunidade de escolha de conteúdos complementares 

coadunantes com as áreas nas quais o aluno deseja se aprofundar. Nessa 

concepção, o estudante é sujeito ativo em seu processo de formação. 

De acordo com o estabelecido pelo curso Superior de Tecnologia em 

Agronegócio as Atividades Complementares devem somar 60 horas e podem ser 

consideradas Atividades Complementares: visitas técnicas, dias de campo, 

palestras, semanas acadêmicas, iniciação científica, desenvolvimento de projetos, 

seminários, congressos, workshops, capacitações entre outras atividades. É de 

fundamental importância que o estudante participe das atividades do curso para 

além da simples frequência às aulas, a fim de que seja protagonista de sua 

aprendizagem por meio do envolvimento com desafios mediados pelos professores. 

 Desse modo, espera-se que o papel do estudante não seja de mero ouvinte; 

pelo contrário, que seja sujeito do ato de aprender por meio de vivências 

significativas. As atividades complementares são devidamente registradas por meio 

de formulário específico entregue junto à fotocópia dos certificados para avaliação e 

contabilização da carga horária, bem como conferência da compatibilidade da 

atividade com a proposta do curso, explícito em regulamento próprio. 
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11. Procedimentos metodológicos   

Os procedimentos metodológicos assumidos pelos docentes do curso se 

norteiam pela interação entre reflexão teórica, território de entorno, vivência 

profissional, busca da interdisciplinaridade, que visam propiciar ao estudante o 

desenvolvimento das habilidades de compreensão, análise, comparação, avaliação 

e síntese das informações, gerando autonomia para propor soluções baseadas em 

análises críticas. Nesse contexto, são adotados os seguintes procedimentos 

metodológicos, dentre outros:  

 Aulas teóricas com exposições dialogadas problematizadas e 

contextualizadas; 

 Seminários de discussão de textos - atividade em que se trabalha, 

simultaneamente, a habilidade de leitura, compreensão e elaboração de 

textos e a expressão verbal; 

 Metodologia de estudo de caso, para o adequado desenvolvimento da relação 

teoria-prática; 

 Trabalhos individuais, em grupos e seminários que levem o estudante a ser 

sujeito do processo de ensino-aprendizagem, tendo o professor como o 

facilitador desse processo, favorecendo a discussão coletiva e as relações 

interpessoais; 

 Leitura coletiva de textos com posterior discussão, visando o desenvolvimento 

da capacidade de julgamento e de tomada de decisões; 

 Apresentação de trabalhos escritos (artigos científicos), visando desenvolver 

a capacidade de pesquisa e a utilização de julgados, da doutrina e de outras 

fontes do conhecimento; 

 Uso de tecnologias para a ampliação do ambiente acadêmico, por exemplo, 

por meio da utilização de blogs e do portal universitário, ferramenta que 

expande o espaço de interação entre estudantes e professores; 

 Apresentação de "fichamento" de textos e de resenhas; 

 Visitas técnicas; 

 Elaboração e participação em projetos de iniciação científica e extensão; 

 Oficinas Temáticas; 

 Seminário Integrador; 
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 Minicursos em órgãos de pesquisa e em outras instituições. 
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12. Avaliação dos processos ensino - aprendizagem  

a) Quanto à Avaliação das Disciplinas 

A proposta é que os estudantes sejam avaliados a partir de diferentes 

instrumentos como provas escritas, apresentação de seminários, seminário 

integrador, elaboração de trabalhos, desenvolvimento de projetos, estudos dirigidos, 

atividades práticas laboratoriais, análise e resolução de situações problemas, 

projetos interdisciplinares, trabalho de conclusão de curso, oficinas temáticas, 

relatórios de visitas técnicas, avaliação global e outros, sendo que a avaliação não 

deve se limitar à realização de provas escritas. Os resultados do processo de 

verificação da aprendizagem se apresentam em pontos acumulados de 0 (zero) a 

100 (cem), por disciplina/componente curricular, que representam a soma de 

atividades, trabalhos e provas, conforme o plano de ensino da disciplina/componente 

curricular, disposto regimentalmente (Artigo 179, Regimento Geral da UNIVALE). 

Em termos de aprovação, será aprovado na disciplina/componente curricular 

o estudante que, atendidas às exigências de frequência, obtiver, no conjunto das 

atividades avaliativas ao longo do período letivo, nota igual ou superior a 70% 

(setenta por cento). Como consta no artigo 182 do Regimento Geral da UNIVALE. O 

artigo 183 oferece ao estudante com rendimento igual ou superior a 40% (quarenta 

por cento) e inferior a 70% (setenta por cento), em disciplina(s), o direito a 

participação em exames suplementares, no valor de 100 pontos.  

 

b) Quanto à Avaliação dos Estágios Supervisionados 

Ao final do estágio ou de cada uma de suas etapas, o estudante entrega ao 

orientador e/ou supervisor uma cópia de relatório circunstanciado, produzido 

conforme as normas definidas no regulamento de estágio do curso. 

O objetivo dos relatórios é oferecer ao estudante, à UNIVALE e/ou à 

instituição cedente, uma avaliação da atividade de estágio, comparando os 

resultados alcançados com os esperados. Como exemplo de critérios básicos de 

avaliação dos estágios temos: domínio de conteúdos conceituais, elaboração de 

relatórios ou estudo de casos e conduta e postura no decorrer do estágio (ética, 

entrosamento no local de trabalho, frequência e pontualidade). 

Somente poderá ser considerado aprovado o estudante que obtiver parecer 

favorável do orientador e frequência integral no Estágio Supervisionado e ter 
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entregado o relatório que atende critérios, tais como formatação, ortografia e 

descrição das atividades desenvolvidas. 

  

c) Quanto à Avaliação das Atividades Complementares 

As atividades complementares constituem atividades curriculares obrigatórias 

ofertadas ao aluno com uma carga horária total mínima de 60 horas. Contribuem 

para a formação acadêmica e profissional do aluno ao possibilitarem participação 

em experiências relacionadas ao mundo do trabalho. Ao se considerar as múltiplas 

possibilidades, estimulam-se a vivência e constituição de um saber interdisciplinar e 

integrado à ação profissional sendo este articulado às necessidades e 

potencialidades locais e regionais. As atividades consistem na participação dos 

discentes em congressos, palestras, simpósios, oficinas, seminários, eventos sociais 

e culturais, disciplinas optativas, grupos de estudos e pesquisa, extensão 

universitária e monitorias, entre outras, desde que estejam relacionadas às 

dimensões de formação do currículo e que contribuam para a consolidação do perfil 

do egresso. 
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13. Extensão no curso de agronegócio 

 

As ações de extensão do curso são desenvolvidas com a participação de 

professores e acadêmicos do curso, em parceria com Instituições do setor 

agropecuário, profissionais da área, empresários, produtores rurais e membros da 

comunidade. Dentre as principais atividades de extensão destacam-se:  

 

• Dia de campo: encontro técnico que conta com a presença de produtores 

rurais, alunos entre outros interessados no tema e um pesquisador, professor 

ou produtor rural com capacidade de explanar sobre a produção de uma 

determinada cultura; 

• Semana Acadêmica: evento que promove o encontro de professores, alunos 

e comunidade por meio de palestras, minicursos e apresentação ou não de 

trabalhos; 

Atividades como dias de campo e semana acadêmica, são realizadas 

semestralmente e a comunidade rural convidada através da Universidade e dos 

acadêmicos do curso. De acordo com a política da instituição projetos de extensão 

são desenvolvidos buscando sempre atender as fragilidades regionais e atender a 

demanda local. 

Os projetos de extensão do curso de Agronegócio são: 

 

 Projeto Horta Orgânica e a comunidade: Há um déficit na produção de 

hortaliças na região, devido ao fato da atividade historicamente predominante ser a 

de pecuária leiteira. E, a carência de recursos das famílias de baixa renda em 

manter uma alimentação de qualidade. Esta ação possibilitará aos discentes 

contribuir com a qualidade da alimentação das famílias de baixa renda orientando a 

construção de hortas que trarão benefícios à saúde de estudantes das escolas 

públicas e entidades que venham requisitar assistência da Universidade Vale do Rio 

Doce. 
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 Projeto interdisciplinar junto ao curso de Fisioterapia no Centro de 

Atendimento Interdisciplinar de Gerontologia e Geriatria (CAIGG): alunos participam 

de oficinas semanais de Horta terapêutica com os idosos. 

Projeto de extensão Horto botânico Medicinal: O Projeto Horto Botânico 

Medicinal vem resgatar a importância das plantas no uso fitoterápico, agregando 

esta prática no Curso de Agronegócio, para incentivar os discentes do Agronegócio 

a realizarem coleta de amostras de solo para as devidas análises, preparo e 

adubação do solo, realizar o plantio e manejo de plantas medicinais e fazer a coleta 

e secagem de exemplares para posterior montagem de exsicatas.  
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14. Pesquisa 

 

A pesquisa é parte integrante tanto do ensino de graduação quanto de pós-

graduação, como prática pedagógica articulada também à extensão. Os cursos da 

UNIVALE possibilitam aos estudantes oportunidades para desenvolver as 

competências e habilidades no campo da pesquisa, desde a graduação.  O Simpósio 

de Iniciação Científica, realizado anualmente, sem interrupções desde 2003, oferece 

a estudantes, professores, pesquisadores da UNIVALE e de outras instituições de 

ensino e pesquisa, um espaço para que sejam apresentados resultados parciais ou 

finais de pesquisa vinculados à produção acadêmica em geral, cuja proposta 

caracterize-se como pesquisa científica. Os alunos do curso de Agronegócio 

participam do evento e trabalham com experimentos da área agropecuária 

continuamente seja vinculado às aulas práticas ou dentro dos programas de estágio 

nos laboratórios e na Fazenda experimental do curso.   
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15. Avaliação CPA 

Para implementação da Autoavaliação Institucional, a UNIVALE conta com 

a Comissão Própria de Avaliação – CPA,  composta por representantes do corpo 

docente, corpo discente, corpo técnico-administrativo e comunidade externa.  

A avaliação do curso realizada pela CPA é anual e censitária e envolve 

discentes e docentes dos cursos de graduação. Os objetivos dessa avaliação são: 

 Retratar a situação do curso, segundo a visão dos seus docentes e discentes, 

em relação aos diversos aspectos acadêmicos pertinentes à qualidade do 

mesmo; 

 Levantar potencialidades e pontos a serem aperfeiçoados do curso para 

servirem de parâmetros, possibilitando a tomada de decisão e correção de 

rumos visando ao aprimoramento contínuo do curso e da UNIVALE. 

O instrumento de avaliação consta de perguntas relacionadas ao curso, 

coordenação do curso, setores administrativos e acadêmicos, instalações e serviços 

de apoio ao estudante, disciplinas e professores, abordadas em seus vários 

aspectos. Após a tabulação dos resultados, a CPA elabora relatórios para a 

Coordenação do Curso e Professores. Esses relatórios apresentam uma visão 

global da situação do curso e são discutidos com Coordenador, no momento da 

entrega dos documentos.  

A coordenação realiza anualmente, com o apoio do NDE, uma análise 

minuciosa dos dados da Avaliação, visando levantar o maior número de informações 

possíveis como subsídios necessários e relevantes para a mudança de rumos com a 

finalidade da melhoria contínua da qualidade do Curso e da Instituição.  Após 

análise do relatório, a coordenação encaminha à CPA o cronograma do retorno a ser 

dado ao corpo docente e discente e o planejamento de ações a serem 

implementadas em função do resultado.  Para controle da coordenação do Curso e 

da CPA, o professor assina o Termo de Ciência e Compromisso quando do 

feedback de sua avaliação. Após a entrega dos relatórios, a CPA informa aos 

docentes e aos discentes que os relatórios já foram entregues à coordenação. 
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16. Laboratórios específicos 

I Laboratório de Entomologia. 

II Laboratório de Física e Fertilidade do Solo. 

III Laboratório de Microbiologia do Solo e Fisiologia Vegetal. 

IV Fazenda experimental. 

V Horto Botânico. 

VI Casa de Vegetação. 
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17.  Considerações finais 

 

As atividades econômicas agropecuárias da Região Vale Rio Doce 

caracterizam-se por métodos tradicionais de cultivo que necessitam de maior 

evolução e aprimoramento. Tal realidade gera a necessidade de fomentar o 

entendimento do agronegócio através da oferta de cursos de graduação para 

atender o mercado no município e região. Há forte demanda pela profissionalização 

das atividades de exploração agropecuária buscando-se rentabilidade, 

competitividade e sustentabilidade com atuação profissional que promova a 

preservação do meio-ambiente como garantia de sobrevivência humana. 

Espera-se que os Tecnólogos em Agronegócio habilitados na UNIVALE 

tenham uma perspectiva de aprender continuamente, ingressando em cursos de 

pós-graduação e em outros espaços de formação profissional. Os egressos poderão 

participar nas pesquisas tecnológicas para aumento da competitividade das cadeias 

produtivas com o objetivo de desenvolvimento regional.  

Ressalta-se a importância da apreciação deste PPC por todos os professores, 

alunos, pessoal técnico administrativo, e, sobretudo pelo Núcleo Docente 

Estruturante e Colegiado do Curso, visando a consolidação do perfil do egresso.  

Nesta perspectiva, a concepção de um Projeto Pedagógico não se encerra; a 

partir dele pode-se, sempre reiniciar as discussões, com criatividade e crítica 

permanentemente, norteando as ações do curso rumo ao cumprimento de seus 

objetivos. 
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Corpo docente do curso 

 

Nome do docente 
Titulação 

 Regime 

de 

Trabalho 

Arthur José Mendes Pamponet Mestre Horista 

David Camilo Mendes Padilha Mestre DI 

Denise Coelho de Queiroz Mestre DI 

Diego Jeangregorio Martins 

Guimaraes 
Mestre Horista 

Eloisa Helena Medeiros Cunha Mestre Horista 

Fabrício Serrão Contin* Mestre DP 

Fernando Vieira de Rezende Filho  
Especialista Horista 

Gustavo Lopes da Silva Especialista Horista 

Imirene Lodi dos Santos Especialista DP 

Ivana Cristina Ferreira Santos Doutora DI 

Jean Marcell Alves Coimbra 

Ribeiro* 
Especialista Horista 

Juliano Daniel Groppo Doutor DI 

Luana da Silva Batista Mestre Horista 

Maykon Dias Cezário Especialista DI 

Renan Coelho Dias* Mestre Horista 

Renata Bernardes Faria Campos Doutora DI 

Vinícius Valadares Moura* Mestre Horista 

Waleska Bretas Armond Mendes* Mestre DI 

Observação: Professores com * não se encontram mais na Instituição. 

 

 


