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CANDIDATO A DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS – CONSULTA À 

COMUNIDADE ACADÊMICA 2019. 

PROF. Dr. NARDEL LUIZ SOARES DA SILVA 



I. O CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS NO CONTEXTO ADMINISTRATIVO DA 

UNIOESTE 

A administração da universidade faz-se em nível superior, intermediário, 

básico e básico setorial, através de órgãos deliberativos, executivos, de apoio e 

suplementares. 

A Direção do Centro de Ciências Agrárias (CCA) é o órgão executivo da 

Administração Básica que planeja, coordena e implementa os fins indissociáveis do 

ensino, pesquisa e extensão. 

 Os centros estruturam-se com base nas áreas do conhecimento relacionadas 

aos cursos e programas regulares implantados em cada campus.  

  

II. PRINCÍPIOS GERAIS NORTEADORES DA PROPOSTA DE TRABALHO 

1. Melhoria na qualidade do ambiente de trabalho dos professores, principalmente 

nos aspectos das relações pessoais; 

2. Melhoria na qualidade do ambiente de trabalho, nos aspetos relacionados ao 

bem-estar dos da comunidade acadêmica; 

3. Transparência nas ações administrativas; 

4. Participação democrática e diálogo permanente com Docentes, Discentes e 

Agentes Administrativos; 

5. Política de valorização Docente, Discente e dos Agentes Administrativos. 

 

III. PLANO DE TRABALHO: Centro de Ciências Agrárias (CCA) 

1. Lutar pela manutenção e/ou ampliação do quadro de professores dos Cursos de 

Graduação e dos Programas de Pós-Graduação do CCA; 

2. Desenvolver ações para consolidar o CCA, criando condições para 

fortalecimento dos cursos de graduação - Agronomia e Zootecnia e, de pós-

graduação: mestrado e doutorado em Agronomia, Zootecnia, e Desenvolvimento 

Rural Sustentável; 

3. Apoiar a implantação de novos cursos de graduação previstos no Planejamento 

Estratégico do CCA; 

4. Divulgar para a comunidade externa à universidade os trabalhos de pesquisa e 

extensão desenvolvidos pelos docentes e discentes, bem como os serviços que 

o CCA pode oferecer; 



5. Garantir a autonomia das deliberações das Comissões de Pesquisa e de 

Extensão; 

6. Pleitear melhores condições de trabalho, relacionadas principalmente ao espaço 

físico para salas de docentes e laboratórios, visando à realização profissional e 

redução da evasão docente; 

7. Fortalecer a criação de parcerias com empresas públicas, privadas e ONG’s, 

bem como com universidades nacionais e estrangeiras, visando a viabilização de 

projetos e estágios para docentes e discentes; 

8. Fortalecer as relações administrativas do CCA, através da cooperação entre os 

colegiados dos cursos de Graduação, Pós-Graduação, Núcleo de Estações 

Experimentais, Direção do Campus, Pró-Reitorias e Reitoria; 

9. Democratização do CCA, através de um processo de gestão participativa, com 

realização de reuniões periódicas com os representantes da comunidade 

acadêmica para avaliação das ações desenvolvidas, resultados alcançados, bem 

como, do replanejamento das ações de acordo com as necessidades; 

10. Divulgar os cursos do CCA, para que a comunidade conheça o seu potencial e 

tenha como opção de formação profissional; 

11. Potencializar as relações da Universidade com empresas do Agronegócio, 

ampliando as possibilidades de mercado de trabalho para os futuros profissionais 

das Ciências Agrárias; 

12. Potencializar as boas relações de trabalho entre os professores, agentes 

administrativos e acadêmicos, com vistas a melhoria da qualidade do ensino; 

13. Garantir carga horária administrativa para os professores ocupantes de cargos 

que tenham tal direito. 

 

IV. ENSINO 

1. Apoio e Fortalecimento dos Grupos PET existentes; 

2. Contribuir com a criação do grupo PET do Curso de Zootecnia; 

3. Pleitear melhoria das condições e adequação da estrutura física de salas de 

aulas, salas de professores e de laboratórios; 

4. Incentivar as atividades práticas nas diferentes disciplinas da grade curricular dos 

Cursos Pertencentes ao CCA; 



5. Incentivar a participação de acadêmicos e professores em Eventos Técnico-

Científicos, tais como Congressos e Seminários para apresentação de trabalhos 

e divulgação da UNIEOSTE; 

6. Incentivar e valorizar as atividades extracurriculares na formação dos futuros 

profissionais das Ciências Agrárias; 

7. Desenvolver ações para adequação dos recursos áudio visuais e informatização, 

criando condições para disposição on line de materiais didáticos; 

8. Fomentar a participação de docentes de outras instituições, nacionais e 

estrangeiras, como bolsistas de pós-doutorado, ou como visitantes ou como 

pesquisadores em estágio de curta duração, nos Programas de Pós-Graduação 

do CCA; 

9. Contribuir com a capacitação dos professores para o uso da Plataforma Moodle 

como suporte ao processo de ensino; 

10.  Apoio as iniciativas para consolidação e/ou rereadequação dos PPP’s 

semestralizados; 

11.  Dar continuidade as atividades que aprimorem o desempenho didático-

pedagógico dos professores dos Cursos do CCA; 

12.  Apoiar iniciativas que fortaleçam o relacionamento institucional com os 

conselhos que regulamentam a atividade profissional, tais como CREA, CRMV, 

entre outros; 

13. Apoiar as iniciativas integradoras das atividades de pesquisa e extensão ao 

processo de ensino; 

14. Incentivar cursos de curta duração na modalidade EAD. 

 

V. PESQUISA  

1. Apoiar ações para implementação das políticas de pesquisa constantes no Projeto 

Político-Pedagógico-Institucional - PPPI;  

 2. Apoiar a formação e a consolidação dos  grupos  de pesquisa do CCA;  

 3. Socializar os resultados obtidos nas pesquisas  desenvolvidas no CCA;   

 4. Apoiar a participação de docentes e discentes do CCA em eventos e 

intercâmbios científicos nacionais e internacionais;  

 5. Apoiar a produção científica e sua divulgação em revistas indexadas nacionais e 

internacionais;  



 6. Apoiar ações para consolidar a  revista científica   do CCA visando sua promoção 

nas avaliações da Qualis/CAPES;  

 7. Apoiar iniciativas para ampliar o número de bolsas de iniciação científica, com 

recursos próprios e por meio de integração com a iniciativa privada e outras 

instituições públicas;  

 8. Apoiar iniciativas para a participação dos docentes e discentes em editais de 

fontes financiadoras. 

  

VI. EXTENSÃO 

1. Contribuir para implementação das políticas de extensão  constantes no Projeto 

Político-Pedagógico-Institucional - PPPI.  

2. Apoiar iniciativas para alocação de recursos para programas e projetos de 

extensão;  

3. Apoiar iniciativas para ampliar o número de bolsas de extensão, com recursos 

próprios e por meio de integração com a iniciativa privada e outras instituições 

públicas;  

4. Estabelecer parcerias com entidades externas, para desenvolvimento de projetos 

de interesse da comunidade regional e local;  

5. Apoiar a organização de eventos científicos e culturais;  

6. Estimular atividades multi, inter e/ou transdisciplinares e interprofissionais de 

setores da universidade e da sociedade;  

7. Apoiar iniciativas para ampliar a oferta de oportunidades e melhorar a qualidade 

da educação continuada, presencial e ou à distância; 

8. Apoiar iniciativas relacionadas a educação ambiental e o desenvolvimento 

sustentável como componentes das atividades extensionistas;  

9. Incentivar e viabilizar programas de extensão interinstitucionais sob a forma de 

consórcio, redes ou parcerias e atividades voltadas para o intercâmbio e 

solidariedade nacional e internacional;  

10. Fomentar a participação dos docentes em Editais para Projetos de Pesquisa e 

Extensão de Órgãos de Fomento. 

 

VII. PÓS-GRADUAÇÀO 

1. Apoiar iniciativas para ampliar e consolidar a pós-graduação Stricto Sensu e Lato 

Sensu no CCA; 



2. Identificar áreas prioritárias para a implantação de novos cursos e expansão de 

vagas nos cursos de pós-graduação já existentes, criando alternativas para a 

ampliação destas vagas, observando o desenvolvimento regional e áreas ainda não 

contempladas;  

3. Apoiar iniciativas para realização de Cursos de Pós-Graduação em nível de 

Aperfeiçoamento e Especialização. 

  

VIII. LABORATÓRIOS 

1. Pleitear a adequação, melhoria e ampliação dos laboratórios do Centro de 

Ciências Agrárias, buscando junto à Direção de Campus concluir a construção do 

Bloco de Laboratórios do CCA; 

2. Incentivar a Prestação de Serviços pelos laboratórios do CCA, atendendo as 

demandas da comunidade; 

3. Incentivar o credenciamento dos laboratórios prestadores de serviço junto aos 

órgãos competentes. 

 

IX. NÚCLEO DE ESTAÇÕES EXPERIMENTAIS (NEE) 

1. Apoiar às atividades desenvolvidas pelo NEE, buscando ampliação das parcerias 

e consolidação dos convênios; 

2. Contribuir para Criar e estruturar o Núcleo de Referência em Agroecologia na 

área experimental de Entre Rios do Oeste. 

 

X. EVENTOS 

1. Incentivar a realização de eventos pelo CCA, sendo estes de caráter regional, 

estadual e nacional, tais como semanas acadêmicas da Agronomia e Zootecnia, 

cursos, seminários, entre outros.  

2. Apoiar a realização do Workshop do Centro de Ciência Agrárias; 

3. Apoiar a realização do seminário das pós-graduações do CCA; 

4. Apoiar a realização do SECIAGRA - Congresso Regional de Ciências Agrárias. 

 

XI. BIBLIOGRAFIA 

1. Fazer um levantamento junto aos docentes da bibliografia básica de cada 

disciplina dos cursos (até três referências) e buscar apóio junto a Direção do 



Campus, para adquirir os materiais numa proporção de 1 volume para cada 7 

discentes, conforme recomenda o MEC; 

2. Desenvolver ações para ampliação de títulos, volumes e assinaturas de revistas 

científicas; 

3. Buscar junto à Direção de Campus recursos financeiros para auxiliar na 

publicação de revistas e anais de eventos científicos. 

 

 

XII. DISCENTES 

1. Incentivar a participação em pesquisa, extensão e monitorias, ampliando as 

condições para o aprofundamento científico; 

2. Auxiliar na estruturação dos Centros Acadêmicos de Agronomia e Zootecnia; 

3. Apoiar ações das empresas júnior existentes, bem como a implantação de novas 

empresas; 

4. Fomentar a participação, juntamente com os docentes orientadores, nos 

processos de seleção para bolsas de pesquisa, extensão e de monitoria, bem 

como em programas voluntários; 

5. Desenvolver ações junto com a Direção de Campus para criação da Cantina 

Universitária, com espaço para integração, convivência e laser; 

6. Apoiar a criação de um Programa de Apoio aos estudantes relacionados a 

moradia estudantil e ao restaurante universitário; 

7. Apoiar iniciativas de pesquisa para produção de alimentos saudáveis nas 

estações experimentais, sendo que estes, também possam ser utilizados pelo 

Restaurante Universitário; 

 

XIII. PERFIL PROFISSIONAL 

1. Engenheiro Agrônomo (1994) UFSM, Mestre em Ageoecossistemas (1998) 

UFSC e Doutor (2007) em Agronomia pela UEM; 

2. Docente do Curso de Agronomia do CEFET – Pato Branco no Período de 1997 a 

1999; 

3. Docente efetivo da Unioeste desde 2000, ministrando aulas nos Cursos de 

Graduação em Agronomia e Zootecnia e no Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Rural Sustentável. 



4. Líder do Grupo de Pesquisa GIIPEDES (Grupo Interdisciplinar e Interinstitucional 

de Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento Sustentável); 

5. Tutor do PET-Agronomia no Triênio 2017-2019; 

6. Coordenador do Laboratório de Extensão Rural no Período de 2003 – 2015; 

7. Coordenador do Curso de Agronomia nas Gestões 2008-2010; 2010-2012; 

8. Coordenador de vários projetos de extensão, tais como: Adequação Técnica e 

Ambiental de Propriedades Rurais Unioeste/Itaipu; Projetos do Programa 

Universidade Sem Fronteiras/Fundação Araucária e PROEXT/MEC. 

9. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural 

Sustentável nas gestões 2013-2014; 2015-2016. 

10. Diretor do Centro de Ciências Agrárias - CCA, na gestão 2016-2019. 


