Por que cursar
Agronomia
na Unochapecó?
Neste e-book, você vai conhecer os principais
diferenciais do curso de Agronomia da
Unochapecó, que qualificam o curso como a melhor
opção para você que está pensando em seguir essa
profissão, e como eles vão fazer a diferença na sua
formação. Entre eles você vai ver:
Curso avaliado com nota máxima pelo Ministério da
Educação do Brasil.
Alta empregabilidade na Capital da Agroindústria
Brasileira (Chapecó) e em toda a região.
+ de 700 horas de atividades práticas supervisionadas
entre aulas, estágios, vivências rurais e muito mais.
Os melhores equipamentos e laboratórios da região.
Mensalidade com o preço fixo de R$ R$ 995,00. Isso
significa que o único reajuste no valor da mensalidade
será o índice inflacionário.
Modelo de ensino focado em experiências
(Aprendizagem Baseada em Experiências - ABEx).
Aulas teóricas com porcentagem de ensino a distância.

Bom, mas antes de conhecer o curso, você
precisa saber um pouco mais sobre a estrutura
da Unochapecó para entender como ela fará
toda a diferença na sua formação.

Unochapecó:
nota máxima
no MEC, entre as
melhores do país
A Universidade Comunitária da Região de
Chapecó existe desde 1970 e trouxe para a
região Oeste de Santa Catarina o primeiro
curso de graduação. Em 2020, completou 50
anos de história, com credibilidade reconhecida
em todo o território nacional.
A primeira turma da Universidade formouse em Pedagogia e a partir desse curso
a Unochapecó foi crescendo. Em 2016, já
eram mais de 30 mil profissionais formados,
mais de 40 cursos de graduação, além de
especializações, mestrados e doutorados.

Em 2018, a Unochapecó se tornou a

primeira universidade
do Oeste Catarinense
a conquistar nota
máxima na avaliação
do Ministério da
Educação (MEC).
Até aquele momento, apenas 21
universidades possuíam essa nota no
Brasil, e ainda hoje são poucas, cerca de 30
universidades em todo o país.
Mas a Unochapecó foi muito além disso, e,
até o final de 2019, vinte cursos também
conquistaram a nota máxima no MEC (nota
5) e todos os demais cursos avaliados
conquistaram uma ótima avaliação, nota 4.
Isso comprova que a Unochapecó possui um
padrão de excelência muito diferenciado em
estrutura, professores e qualidade de ensino,

tanto para a cidade quanto para o país. Isso vai
fazer muita diferença quando você se formar
e começar a atuar na sua profissão, seja numa
empresa ou de forma empreendedora.
A Universidade Cinquentenária do Oeste
Catarinense completa esse ciclo participando
ativamente do desenvolvimento sustentável
da região e da transformação e formação
profissional cidadã de cada um dos estudantes
que passa por aqui, mostrando que somente
com conhecimento científico é possível mudar
o mundo.

Se você também
acredita, então você
é um dos nossos!

Experiência de mercado
Formação ainda mais próxima da prática
profissional
Aqui na Unochapecó, o contato do estudante
com as diversas possibilidades de atuação
é valorizado. É por isso que as atividades
acadêmicas se baseiam no aprendizado a
partir da experiência do aluno, aliando teoria e
prática.
Esse modelo de ensino segue a orientação
da Aprendizagem Baseada em Experiências,
a ABEx. Ao ingressar no curso, você vai
ouvir falar muito nela. Uma disciplina por
semestre, até o 6º período, leva esse nome e é
responsável por promover um contato com as
empresas, instituições e com a comunidade de
forma geral.
No curso de Agronomia, os estudantes
experienciam a Residência Rural, uma imersão
em propriedades, com objetivo de fazer
diagnóstico, oferecer soluções e aprender
com quem produz e está todo dia fazendo a
diferença no campo.
Os alunos também têm contato com pesquisas
e soluções construídas com os cursos da

Tecnologia da Informação. Alguns estudos
na Unochapecó já trouxeram avanços
significativos no campo e, a partir de agora,
você também pode ser um protagonista destas
evoluções.
Isso tudo porque o modelo da Aprendizagem
Baseada em Experiências integra
conhecimento teórico, prática profissional e
atividades de extensão. O que significa que
além de aprender, a sociedade sai ganhando
com o conhecimento que é produzido aqui.
Isso é ser comunitária!

Entre os melhores cursos
de Santa Catarina,
avaliado com nota máxima
no MEC
O curso de Agronomia é um dos 20 cursos da
Unochapecó que conquistaram nota máxima
na avaliação do Ministério da Educação. Mas
mais do que isso, está entre os melhores cursos
de Agronomia de Santa Catarina.
Aqui na Uno, você encontra um curso
com qualidade máxima de ensino em uma
universidade com a melhor estrutura. Seja qual

for a carreira que você quer seguir na área
da Agronomia, aqui você encontra todas as
condições necessárias para você se tornar um
profissional de sucesso em qualquer lugar do
Brasil e do mundo.

Alta empregabilidade na Capital
da Agroindústria Brasileira
(Chapecó) e em toda a região
Agronomia sempre é uma boa opção
para quem pensa em seguir uma carreira
profissional respeitada, principalmente no
Brasil, pensando a nível estratégico global.
Sabe por quê? Porque o Brasil é considerado
o 3º maior produtor e exportador de grãos no
mundo, segundo dados da Organização das
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
(FAO, na sigla em inglês).
O que pouca gente sabe, até mesmo no Brasil,
é o tamanho da relevância de Chapecó nesse
cenário. A cidade é considerada a Capital da
Agroindústria Brasileira, e possui o maior
e mais avançado Parque Agroindustrial do
Brasil. Além disso, comporta importantes
eventos do agronegócio, como a Efapi –
um dos principais eventos de exposição
do ramo no país, e a Mercoagro – a maior
feira das Américas nas áreas de negócios,
processamento e industrialização da carne.

Dentro desse grande e importante mercado
nacional e internacional Agroeconômico, a
Unochapecó é a universidade com a maior
rede de convênios e estágios em toda a
região Oeste Catarinense. A cada semestre
são inúmeras as situações em que as empresas
entram em contato com a Uno para comunicar
vagas de emprego e estágios.

Os melhores equipamentos e
laboratórios da região
Desde os primeiros anos de existência, a
Unochapecó prepara os melhores profissionais
para o mercado de trabalho. Entre eles, os
profissionais de Agronomia, que ajudaram a
construir as bases do agronegócio local, e que
ainda hoje atuam na cidade, movimentando a
economia de toda a região, do estado e, por
que não dizer, do Brasil e do mundo.

Laboratório de Análise de Sementes

O curso alia a teoria da sala de aula à prática
profissional desde os primeiros semestres do
curso. E para melhorar a sua experiência como
estudante nessas atividades, a Uno possui
os melhores laboratórios da região a sua
disposição. Entre eles você vai encontrar os
laboratórios de: Bromatologia; Solos; Análises
de Sementes; entre muitos outros, todos
equipados com o que há de melhor.

Mais de 700 horas de atividades
práticas supervisionadas
Durante o curso, você terá mais de 700 horas
de atividades práticas supervisionadas entre
aulas práticas, estágios, vivências rurais e
muito mais. Em algumas das atividades, como
por exemplo as vivências rurais, você terá
contato com famílias e propriedades rurais
da nossa região, tendo a oportunidade de
conhecer ainda mais a realidade do mercado.
Outro contato muito interessante acontece
durante os estágios profissionais. A
Unochapecó mantém parcerias e convênios
firmados com empresas de toda a região,
onde você terá acesso à realidade profissional,
realizando visitas técnicas, conversas e
palestras com gestores dessas empresas e,
principalmente, pelos estágios.

Grupos de pesquisa do curso de
Agronomia
Outra possibilidade de contato com a realidade
profissional e o que há de mais moderno no
universo da Agronomia são os programas e
projetos de pesquisa e extensão. O curso possui
dois grupos de pesquisas: o Grupo de Pesquisa
de Alternativas de Produção Sustentável
para a Agricultura Familiar (GPAF) e o Grupo
de Pesquisa de Tecnologia e Inovação na
Agricultura (GTAgri).
GPAF – Possui com 5 linhas de pesquisa:
1. Sistemas de produção animal
2. Sistemas de produção vegetal
3. Avaliação ecossistêmica da sustentabilidade
dos sistemas de produção
4. Cadeias produtivas
5. Dinâmicas sociais e econômicas regionais
GTAgri – está focado nas implicações da
técnica da tecnologia e do conhecimento
científico para os processos de inovação,
modernização e desenvolvimento, valorizando
produtos, técnicas e processos na esfera
produtiva. O objetivo do GTAgri é desenvolver
atividades de pesquisa nas mais variadas áreas

ligadas às tecnologias utilizadas em agricultura
de precisão (técnicas, equipamentos e
sistemas). As linhas apresentam estreita
relação com os interesses, objetivos e
necessidades relativas à produção do
conhecimento no campo e estão relacionadas
com o ensino, pesquisa e a extensão.

Ênfase em Inovação Tecnológica,
Agricultura de Precisão e uso de
novas tecnologias
Além de tudo isso, você fará parte de um curso
atualizado acerca das novas tecnologias de
cultivo, manejo, produção e tudo mais que
é utilizado para o que se entende hoje por
Agricultura de Precisão. A alta tecnologia está
transformando a forma de se pensar e fazer a
produção agrícola, e a Unochapecó está a par
de tudo isso. Bom, não é à toa que o curso é
Nota Máxima no MEC!
Para acompanhar essa revolução tecnológica
que está influenciando os rendimentos do
cultivo da região e do país como um todo,
a Universidade possui ainda, o Programa
de Pós-graduação em Tecnologia e
Gestão da Inovação com uma linha voltada
especificamente para a Tecnologia e Gestão
da Inovação na Agroindústria.

Essa linha de pesquisa envolve pesquisadores
de diversas áreas que estudam temas voltados
à agroindústria, à cadeia produtiva de
alimentos desde o pequeno agricultor familiar
até as grandes indústrias, entre muitos outros.
Em relação a gestão da inovação no campo
essa linha de pesquisa estuda formas de gerar
conhecimento e tecnologia para aumentar a
competitividade e qualidade dos produtos em
nossa região, além de outras frentes como:
- Geração de novos produtos e métodos de
produção no agronegócio
- Soluções para a sustentabilidade do
agronegócio com foco na industrialização da
matéria-prima produzida em nossa região
- Utilização de tecnologias limpas para
minimizar e valorizar resíduos agroindustriais
e gerar novos produtos

Laboratório de Bromatologia

Todo o conhecimento produzido por essa
linha de pesquisa impacta diretamente no
conhecimento que é repassado para os
estudantes do curso de Agronomia, levando o
que há de mais moderno e funcional na área
pra dentro da sala de aula.
Já pensou na diferença que isso faz para a sua
formação profissional? Você pode se tornar
uma verdadeira autoridade em uma área
específica da Agronomia, e seu caminho de
sucesso passa aqui pela Unochapecó!

Possibilidades de carreira do
profissional em Agronomia
O agrônomo participa de todas as etapas da
cadeia produtiva da agricultura, por isso, a
área de atuação é muito ampla. Pode atuar
em organizações regionais e nacionais, em
áreas como a produção animal ou vegetal,
comercialização e serviços, e ainda no
planejamento rural.
Atuação do Agrônomo no campo: pode ser
voltada tanto à produção animal, quanto
vegetal se envolvendo em todos os processos
dos setores produtivos. No desenvolvimento
rural, envolve-se na educação, inovação,
pesquisa de mercado, produção de insumos,
prestação de serviços e outras.

Na produção animal, cuida dos rebanhos do
nascimento à gestão da cadeia produtiva,
em atividades como: melhoramento genético,
nutrição animal, entre outras. Já na produção
vegetal se envolve em todas as etapas, como
por exemplo: estudos dos solos e sementes,
microbiologia agrícola, bromatologia,
fertilizantes e corretivos, processos de cultura,
entre muitos outros processos.
Atuação do Agrônomo nas cidades: pode
atuar nos setores industrial e científico, não
precisando estar, necessariamente, no campo.
Nas indústrias, o Agrônomo pode atuar com a
tecnologia de transformação de produtos, bem
como na conservação e ganho produtivo.
As pesquisas também são áreas promissoras
em constante evolução. A ciência está cada
vez mais presente nos processos, na vida rural
e produção de alimentos. Além disso, o setor
público também oferece muitas vagas para
esses profissionais atuarem.
Atuação do Agrônomo como profissional
autônomo: consultorias, vendas, assistência
técnica, laudos periciais, vistorias e estudos
técnicos são alguns dos exemplos de áreas
possíveis para o Agrônomo autônomo, já que
o profissional é capacitado para atuar desde o
plantio até a comercialização dos produtos.

Pequenas construções rurais e suas
instalações, recursos naturais renováveis,
ecologia, agrometeorologia, química agrícola,
zimotecnia, edafologia, biometria, parques e
jardins, agrostologia, bromatologia e rações,
além da economia rural são outras funções que
podem ser desenvolvidas pelo Agrônomo.
Todas essas citadas são apenas algumas
das possibilidades de atuação do Agrônomo
no mercado de trabalho. Enfim, há muitas
possibilidades para esse profissional
graduado no mercado de trabalho. O leque
de oportunidades fica ainda maior com as
inúmeras especializações na área.

Possibilidades de carreira do
profissional em Agronomia
Cursar Agronomia sempre foi um sonho para o
egresso Jaires Carlos Cossa.
“Foi uma oportunidade de sair do escritório e
fazer algo muito especial. Sempre quis cursar
a graduação de Agronomia, mas na época o
curso era de dia, tive primeiro que trabalhar
para me sustentar e deixar esse projeto para
mais tarde”.

Mesmo adiado, o sonho se concretizou.
Jaires é representante comercial na área
de fertilizantes e teve experiência atuando
também na Cooperalfa.
“A graduação me ajudou muito, tanto na
vida pessoal quanto profissional, com
novas amizades e experiência de diferentes
regiões. Sou muito grato à Unochapecó, pois
ela faz parte da minha vida”.

Laboratório de Solos

E aí? Gostou de conhecer a
estrutura que está te esperando
por aqui? Aprendeu alguma coisa
que você ainda não sabia?
Bom, esse é só o começo. Você também
pode falar com o coordenador do curso
ou chamar a gente no whats
(49 3321 8000) pra trocar uma ideia.
Se você já se decidiu é só se inscrever no
seu curso clicando aqui, torcer muito pra
ser aprovade no Vestibular Uno e começar
a mudar o mundo!

