
  

  

Engenharia 
Agronômica 

O profissional Engenheiro Agrônomo formado pelo UNAR recebe sólida 
formação, que contempla visão global dos sistemas de produção 
agrícola e a aquisição de habilidades para modificá-los em moldes 
científicos, tecnológicos e socioculturais e consciência cidadã que o 
comprometa com o seu tempo, com as necessidades do país e da 
humanidade. 

 

  
• O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica foi 

elaborado com o objetivo de permitir ampla capacitação técnico-
científica de seus egressos na busca continua por soluções relativas à 
produção de alimentos, energia e fibras com a sustentabilidade 
necessária ao desenvolvimento da sociedade. Pretende-se também 
que o graduando tenha visão empreendedora e ética dos múltiplos 
aspectos da sustentabilidade social, econômica, cultural e ambiental, 
relacionados ao bom desempenho da profissão. 

•  

O aluno de Engenharia Agronômica deve adquirir e desenvolver ao longo 
do Curso: 
a) Sólida base de conhecimentos nas ciências biológicas, exatas e 
humanas e consciência ética e ecológica visando à conservação do 
ambiente. 
b) Amplo conhecimento dos diferentes processos de produção vegetal e 
animal, possíveis de serem implementados nas diferentes regiões 
ecológicas, respeitando os estágios de desenvolvimento regional. 
c) Capacidade de empreendimento e de analisar problemas e propor 
soluções objetivas de ordem técnica, gerencial, organizacional e 
operacional nas diferentes etapas dos processos de produção, 
industrialização e comercialização de produtos agrícolas. 
d) Criatividade e competência em seu campo profissional para inovação 
de processos e produtos. 
e) Liderança e capacidade de trabalho em equipe. 
f) Aptidão para o desempenho de atividades ligadas ao meio rural. 
 
 
 

  

 
 Local: Araras 

 
 

 

 

Valor 
De: R$1.397,29 

Por: R$1.117,83 
 

 

 

 

Pague apenas 

R$558,92* 
  

 

 

*Fale com um consultor 
pelo Whatsapp: (19) 
3321-8073 e veja as 
formas de financiamento 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Os egressos do curso de graduação em Engenharia Agronômica devem 
ser profissionais dinâmicos, dotados de consciência ética, com visão 
crítica e global da conjuntura econômica, social, política e cultural da 
região onde atua, do Brasil e do mundo, e que estejam preparados para: 
Gerenciar ou assistir diferentes sistemas de produção vegetal, inseridos 
desde o contexto de mercados regionais até grandes mercados 
internacionalizados, agregando valores e otimizando a utilização dos 
recursos potencialmente disponíveis e tecnologias social e 
economicamente adaptáveis. 
Atender às demandas da sociedade quanto à excelência da qualidade 
dos produtos de origem vegetal, provendo e garantindo a saúde pública. 
Viabilizar sistemas alternativos de produção e comercialização, que 
respondam aos anseios específicos de comunidades a margem da 
economia de escala. 
Pensar o sistema produtivo contextualizado pela gestão ambiental. 
Possuir autonomia intelectual e espírito investigativo para compreender 
e solucionar conflitos, dentro dos limites éticos impostos pela sua 
capacidade e consciência profissional. 
Desenvolver pesquisas, extensão e ministrar aulas nas áreas de 
interesse agronômico. 
Ser dotado de visão empreendedora e perfil proativo, cumprindo o papel 
de agente empresarial, auxiliando e motivando a transformação social. 
Supervisionar, coordenar, orientar, assistir, assessorar, dirigir, periciar e 
instalar qualquer projeto rural, de caráter agrícola e não-agrícola ou 
ambientais. 
Conhecer, interagir e influenciar as decisões de agentes e instituições 
na gestão de políticas setoriais ligadas ao seu campo de atuação. 
Posicionar-se em relação aos grandes temas agrícolas e ambientais da 
realidade brasileira e afetos à profissão de Engenheiro Agrônomo. 
Apresentar visão de longo prazo, bem como boa capacidade de 
comunicação. 
Disponibilizar-se para um aprendizado continuado. 
 

 

Os locais nos quais os engenheiros agrônomos podem exercer sua 
profissão são bastante variados, sendo tanto estabelecimentos públicos 
como privados. Entre os estabelecimentos públicos, eles podem atuar 
em laboratórios de pesquisa; em outras organizações governamentais 
encarregadas de realizar ou promover o trabalho de pesquisa; em Casas 
da Agricultura e cooperativas, a serviço do agricultor; em instituições 
superiores e colégios agrícolas, entre outros. 

Entre os estabelecimentos privados, eles podem trabalhar em escritórios 
de planejamento, assessoria e consultoria, como profissionais liberais; 
em fazendas particulares; em laboratórios de pesquisa de empresas 
relacionadas ao setor agropecuário (indústrias alimentícias, de bebida, 
de fumo, farmacêuticas, extrativas, vegetais, de couro etc.); em 
organizações particulares que realizam trabalhos de pesquisa, como 
algumas cooperativas, entre outros. 

 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Atividades Complementares I 
Desenho Básico 
Informática 
Introdução à Engenharia Agronômica 
Leitura e Produção Textual 
Matemática Básica 
Química Geral e Analítica 
Atividades Complementares II 
Biologia Celular 
Bioquímica 
Cálculo Diferencial 
Mecânica Aplicada 
Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ecologia 
Zoologia 
Agrometereologia e Climatologia 
Álgebra Linear e Geometria Analítica 
Atividades Complementares III 
Fisiologia Vegetal 
Microbiologia 
Relações Étnico-Raciais, Diversidade e Direitos Humanos 
Topografia e Geoprocessamento 
Atividades Complementares IV 
Botânica 
Entomologia 
Ética e Legislação Profissional 
Fitopatologia 
Fundamentos de Geologia 
Probabilidade e Estatística 
Atividades Complementares V 
Experimentação Agrícola 
Fisiologia Animal 
Genética e Biotecnologia 
Hidráulica 
Sociologia, Política e Extensão Rural 
Solos 
Doenças de Plantas 
Fertilidade do Solo 
Irrigação e Drenagem 
Logística Empresarial 
Máquinas e Implementos Agrícolas 
Pragas 
Administração e Economia Rural 
Agricultura I (Algodão, Café e Cana de Açúcar) 
Melhoramento Vegetal 
Metodologia Científica 
Nutrição de Plantas e Adubação 
Zootecnia 
Construções e Eletrificação Rural 
Empreendedorismo 
Estágio Supervisionado I 
Fruticultura 
Horticultura 
Plantas Daninhas 
Tecnologia e Processamento de Produtos Agropecuários 
Agricultura II (Arroz, Feijão, Soja e Milho) 
Agroecologia 
Avaliação e Perícias 
Estágio Supervisionado II 
Gestão de Pessoas 
Silvicultura 
Tecnologia de Pós-Colheita 
Agricultura de Precisão 
Estágio Supervisionado III 
Paisagismo 
Produção de Sementes 
Trabalho de Conclusão de Curso 
Uso, Manejo e Conservação da Água e do Solo 


