
(%)

Affonso Antonio Claudio Edleusa Edmar Élcio Emerson FabÍola Gilberto José 
Barbosa

José 
Renato 

Márcia Maria Marlene Neumarcio Paulo Odair Ubirajara Vanda Vandeir Soma

1
57,9 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 11

2

21,1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

3
36,8 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 7

4
21,1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4

5
31,6 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6

6

57,9 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 11

7

47,4 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 9

8
47,4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 9

9
42,1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 8

Obs.

Lista das atividades detalhada por docente permanente.

Listar todas as atividades

1
Análise de Amostras Ambientais (solos, plantas e 
outros materiais) 12 horas semanais (Total 1000 hs)

2 0
3 0

4
Consultor ad hoc do MAPA, Avaliador Institucional 
e de Cursos do MEC

5

1º Colocado Categoria Pesquisador de Ciências 
Agrárias - 33º Prêmio Paranaense de Ciência e 
Tecnologia, Superintendência Geral de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior do Paraná.

6
Consultor e parecerista ad hoc da Fundação 
Araucária

7
Comissão Científica do III Congresso Brasileiro de 
Ciências e Tecnologias Ambientais (III CBCTA)

8 SIM (  x )   NÃO (   )

9
Perspectivas para o desenvolvimento da química 
analítica no Brasil

1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 SIM (   )   NÃO ( x  )
9 0

1 0
2 Curso de curta duração ministrado
3 0
4 0

5
Destaque de menção honrosa da grande área de 
Ciências Agrárias

Participação em Comitê de Agência de Fomento ou Sociedades Científicas no quadriênio.

Prêmios, reconhecimentos e distinções por sua atuação em pesquisa, ensino, extensão no quadriênio.

Bolsa de produtividade (CNPq e outras agências de fomento).
Participação como palestrante em eventos nacionais e internacionais em relação ao total de docentes permanentes.

Prof. Cláudio Yuji Tsutsumi
Projetos de extensão creditados pela IES ou aprovados por órgãos de fomento público ou privado no quadriênio. 
Iniciativas de popularização do conhecimento científico financiado por órgãos públicos ou privados no quadriênio.
Participação em Comissão Municipal, Estadual e Nacional de caráter não acadêmico no quadriênio.

Iniciativas de popularização do conhecimento científico financiado por órgãos públicos ou privados no quadriênio.
Participação em Comissão Municipal, Estadual e Nacional de caráter não acadêmico no quadriênio.
Participação em Comitê de Agência de Fomento ou Sociedades Científicas no quadriênio.
Prêmios, reconhecimentos e distinções por sua atuação em pesquisa, ensino, extensão no quadriênio.
Participação como editor e/ou corpo editorial de periódicos nacionais e internacionais no quadriênio.
Participação como organizador de evento científico regional, nacional ou internacional em relação ao total de docentes 

Participação como editor e/ou corpo editorial de periódicos nacionais e internacionais no quadriênio.
Participação como organizador de evento científico regional, nacional ou internacional em relação ao total de docentes 
permanentes. No caso de eventos regionais, até dois docentes permanentes por evento podem ser considerados como 
organizadores.
Bolsa de produtividade (CNPq e outras agências de fomento).

Participação como palestrante em eventos nacionais e internacionais em relação ao total de docentes permanentes.

Prof. Antonio Carlos Torres da Costa
Projetos de extensão creditados pela IES ou aprovados por órgãos de fomento público ou privado no quadriênio. 

Prof. Affonso Celso Gonçalves Júnior

Projetos de extensão creditados pela IES ou aprovados por órgãos de fomento público ou privado no quadriênio. 
Iniciativas de popularização do conhecimento científico financiado por órgãos públicos ou privados no
Participação em Comissão Municipal, Estadual e Nacional de caráter não acadêmico no quadriênio.

Participação em Comitê de Agência de Fomento ou Sociedades Científicas no quadriênio.

Prêmios, reconhecimentos e distinções por sua atuação em pesquisa, ensino, extensão no quadriênio.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESE DO PARANÁ

Percentual de DP com participação como editor e/ou corpo editorial de periódicos nacionais e internacionais no 
quadriênio em relação ao total de docentes permanentes.

Percentual de DP com participação como organizador de evento científico regional, nacional ou internacional em relação 
ao total dedocentes permanentes. No caso de eventos regionais, até dois docentes permanentes por evento podem ser 
considerados comoorganizadores.

Percentual de DP com bolsa de produtividade (CNPq e outras agências de fomento) em relação ao total de docentes 
permanentes.

Percentual de DP com participação como palestrante em eventos nacionais e internacionais em relação ao total de 
docentes permanentes.

Cálculo: percentual de inserção é obtido a partir da média aritmética da soma dos valores percentuais individuais obtidos 
para cada um dos nove subitens que caracterizam a inserção local, regional e nacional. O valor obtido é comparado com 
a média da área obtida no quadriênio.

Subitem 3.3.2. (Inserção local, regional e nacional): os coordenadores deverão fornecer os percentuais de inserção dos docentes 
permanentes (DP) para cada uma das nove (acadêmicos)  atividades (sub-subitens) e anexar uma tabela elencando todas as 
atividades por DP. Período de 2017-2020.

Subitem 3.3.2. (Inserção local, regional e nacional): os coordenadores deverão fornecer os percentuais de inserção dos docentes 
permanentes (DP) para cada uma das nove (acadêmicos)  atividades (sub-subitens) e anexar uma tabela elencando todas as 
atividades por DP. Período de 2017-2020.

Percentual de DP com projetos de extensão creditados pela IES ou aprovados por órgãos de fomento público ou privado 
no quadriênio em relação ao total de docentes permanentes.

Percentual de DP com iniciativas de popularização do conhecimento científico financiado por órgãos públicos ou privados 
no quadriênio em relação ao total de docentes permanentes.

Percentual de DP com participação em Comissão Municipal, Estadual e Nacional de caráter não acadêmico no quadriênio 
em relação ao total de docentes permanentes.

Percentual de DP com participação em Comitê de Agência de Fomento ou Sociedades Científicas no quadriênio em 
relação ao total de docentes permanentes.

Percentual de DP com prêmios, reconhecimentos e distinções por sua atuação em pesquisa, ensino, extensão no 
quadriênio em relação ao total de docentes permanentes.



6 0
7 VIII EAGRO
8 SIM (   )   NÃO ( x )
9 0

1

Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia e 
Mandioca do Oeste do Paraná e Fomento de Ações 
e Estabelecimentos de uma vitrine tecnológica de 
agroecologia

2 IV Dia de Campo de Agroecologia

3
Conselho Consultivo Mesorregional Oeste do IDR-
Paraná

4 0
5 0
6 Membro do Corpo Editorial da Revista Ceres

7

VI Dia de Campo em Agroecologia, V Dia de Campo 
de Agroecologia, IV Dia de Campo em Agroecologia, 
VII Encontro Regional de Agronomia, 8o. Encontro 
Regional de Agroecologia 

8 SIM (   )   NÃO ( x  )

9

Remineralizador de Solo com basalto, O papel dos 
microrganismos na física do solo, Chemical 
fractions of organic carbon in corn

1

Acompanhamento do cultivo das culturas de 
quinoa e chia junto aos produtores rurais 
(creditado pela IES)

2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 SIM (   )   NÃO ( x  )
9 0

1 0
2 0
3 0
4 0
5 0

6
Semina. Ciências Agrárias (Online), revista de eng. 
agrícola

7 VIII EAGRO - Encontro de Agronomia
8 SIM (   )   NÃO ( x )
9 0

1 Implantação do Núcleo CVT
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 V Dia de Campo de Agroecologia
8 SIM (   )   NÃO ( x )

9
Manejo conservacionista para a produção de 
mandioca em solos do Arenito

1 Minicurso de oliveira e azeite de oliva

2 Dia de campo em floricultura e em fruticultura

3
Comitê externo da Prefeitura de Marechal C. 
Rondon para Arborização Urbana

4 Sociedade Brasileira de Fruticultura

5
Caracterização química, compostos bioativos e 
respiração de cultivares e híbridos de amora-preta

6

Editora da Scientia Agraria Paranaensis; Editora de 
área da Revista de Ciências Agroveterinárias e 
Revista Agrária Acadêmica

Iniciativas de popularização do conhecimento científico financiado por órgãos públicos ou privados no quadriênio.
quadriênio.

Participação em Comissão Municipal, Estadual e Nacional de caráter não acadêmico no quadriênio.
Participação em Comitê de Agência de Fomento ou Sociedades Científicas no quadriênio.

Prêmios, reconhecimentos e distinções por sua atuação em pesquisa, ensino, extensão no quadriênio.

Participação como editor e/ou corpo editorial de periódicos nacionais e internacionais no quadriênio.

Participação como editor e/ou corpo editorial de periódicos nacionais e internacionais no quadriênio.
Participação como organizador de evento científico regional, nacional ou internacional em relação ao total de docentes 
Bolsa de produtividade (CNPq e outras agências de fomento).

Participação como palestrante em eventos nacionais e internacionais em relação ao total de docentes permanentes.

Prof.ª Fabíola Villa
Projetos de extensão creditados pela IES ou aprovados por órgãos de fomento público ou privado no quadriênio. 

Prof. Emerson Fey
Projetos de extensão creditados pela IES ou aprovados por órgãos de fomento público ou privado no quadriênio. 
Iniciativas de popularização do conhecimento científico financiado por órgãos públicos ou privados no
Participação em Comissão Municipal, Estadual e Nacional de caráter não acadêmico no quadriênio.
Participação em Comitê de Agência de Fomento ou Sociedades Científicas no quadriênio.
Prêmios, reconhecimentos e distinções por sua atuação em pesquisa, ensino, extensão no quadriênio.

Participação em Comitê de Agência de Fomento ou Sociedades Científicas no quadriênio.
Prêmios, reconhecimentos e distinções por sua atuação em pesquisa, ensino, extensão no quadriênio.

Participação como editor e/ou corpo editorial de periódicos nacionais e internacionais no quadriênio.
Participação como organizador de evento científico regional, nacional ou internacional em relação ao total de docentes 
Bolsa de produtividade (CNPq e outras agências de fomento).
Participação como palestrante em eventos nacionais e internacionais em relação ao total de docentes permanentes.

Bolsa de produtividade (CNPq e outras agências de fomento).
Participação como palestrante em eventos nacionais e internacionais em relação ao total de docentes permanentes.

Prof. Élcio Silvério Klosowski
Projetos de extensão creditados pela IES ou aprovados por órgãos de fomento público ou privado no quadriênio. 
Iniciativas de popularização do conhecimento científico financiado por órgãos públicos ou privados no quadriênio.
Participação em Comissão Municipal, Estadual e Nacional de caráter não acadêmico no quadriênio.

Iniciativas de popularização do conhecimento científico financiado por órgãos públicos ou privados no quadriênio.
Participação em Comissão Municipal, Estadual e Nacional de caráter não acadêmico no quadriênio.
Participação em Comitê de Agência de Fomento ou Sociedades Científicas no quadriênio.
Prêmios, reconhecimentos e distinções por sua atuação em pesquisa, ensino, extensão no quadriênio.
Participação como editor e/ou corpo editorial de periódicos nacionais e internacionais no quadriênio.
Participação como organizador de evento científico regional, nacional ou internacional em relação ao total de docentes 

Participação como editor e/ou corpo editorial de periódicos nacionais e internacionais no quadriênio.

Participação como organizador de evento científico regional, nacional ou internacional em relação ao total de docentes 
permanentes. No caso de eventos regionais, até dois docentes permanentes por evento podem ser considerados como 
organizadores.
Bolsa de produtividade (CNPq e outras agências de fomento).

Participação como palestrante em eventos nacionais e internacionais em relação ao total de docentes permanentes.

Prof. Edmar Soares de Vasconcelos

Projetos de extensão creditados pela IES ou aprovados por órgãos de fomento público ou privado no quadriênio. 

Prof.ª Edleusa Pereira Seidel

Projetos de extensão creditados pela IES ou aprovados por órgãos de fomento público ou privado no quadriênio. 
Iniciativas de popularização do conhecimento científico financiado por órgãos públicos ou privados no quadriênio.

Participação em Comissão Municipal, Estadual e Nacional de caráter não acadêmico no quadriênio.
Participação em Comitê de Agência de Fomento ou Sociedades Científicas no quadriênio.
Prêmios, reconhecimentos e distinções por sua atuação em pesquisa, ensino, extensão no quadriênio.

Participação como editor e/ou corpo editorial de periódicos nacionais e internacionais no quadriênio.
Participação como organizador de evento científico regional, nacional ou internacional em relação ao total de docentes 
Bolsa de produtividade (CNPq e outras agências de fomento).
Participação como palestrante em eventos nacionais e internacionais em relação ao total de docentes permanentes.



7

VILLA, F.; SILVA, D. F. ; MATTIA, V. ; SILVA, L. S. ; 
EBERLING, T. ; SILVA, G. M. ; RITTER, G. ; ECKERT, 
A. F. ; KIAHARA, L. H. ; VEIGA, J. F. . I DIA DE CAMPO 
EM FLORICULTURA. 2019. (Outro).

DANNER, M. A. ; CITADIN, I. ; VILLA, F. . III 
SIMPÓSIO PARANAENSE DE FRUTICULTURA. 2017. 
(Outro).

VILLA, F.. Minicurso sobre análise organoléptica de 
azeite de oliva extra virgem. 2017. (Curso de curta 
duração ministrado/Outra).

8 SIM ( x  )   NÃO (    )

9

VILLA, F.. Cultivo de orquídeas de vaso e 
potencialidades para o Paraná. 2020. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou 
palestra). Página online Unicentro

VILLA, F.. Flores tropicais: mercado, tendências e 
perspectivas na região de Umuarama. 2019. 
(Apresentação de Trabalho/Simpósio). Unipar

VILLA, F.. L'olivicoltura Argentina e nel sud del 
Brasile: nuove problematiche e grandi opportunità. 
2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário). Itália

 

1
Ações pedagógicas de difusão tecnológica, 
acadêmica e comunitária em ciências agrárias

2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 SIM (   )   NÃO ( x  )
9 0

1 0

2

Desde 2019 o GEPAF com a participação dos seus 
membros como os Mestrandos e Doutorandos 
participam do Dia de Campo Copagril expondo 
ensaios de pesquisa e os resultados, contribuindo 
para a divulgação e popularização do conhecimento 
técnico científico produzido pelas pesquisas de 
Dissertações e Teses do PPGA, bem como da 
Iniciação Científica na graduação da Agronomia 
numa parceria público-privada da Unioeste com a 
Copagril - Cooperativa Agroindustrial.

3 CREA
4 0
5 0
6 0
7 0
8 SIM (   )   NÃO ( x )
9 0

1

2018 - 2019: V Curso de Homeopatia na Agricultura. 
2018: Reconstrução do perfil do solo através de pó 
de rocha. 2017: IV Curso Homeopatia na 
Agricultura. 2016-2017: Curso de Homeopatia na 
Agropecuária - Biolabore.

2 0

3

2020: Comissão instituída pela Secretaria de 
Agricultura do município de Marechal Cândido 
Rondon para tratar de árvore falsa-figueira, 
tombada pelo Patrimônio Municipal, infectada com 
o fungo Ganoderma sp.

4
Sociedade Brasileira de Fitopatologia; Grupo 
Paulista de Fitopatologia; Grupo Oeste Paraná de 
Homeopatia

Iniciativas de popularização do conhecimento científico financiado por órgãos públicos ou privados no
Participação em Comissão Municipal, Estadual e Nacional de caráter não acadêmico no quadriênio.

Participação em Comitê de Agência de Fomento ou Sociedades Científicas no quadriênio.

Participação como editor e/ou corpo editorial de periódicos nacionais e internacionais no quadriênio.
Participação como organizador de evento científico regional, nacional ou internacional em relação ao total de docentes 
Bolsa de produtividade (CNPq e outras agências de fomento).
Participação como palestrante em eventos nacionais e internacionais em relação ao total de docentes permanentes.

Prof. José Renato Stangarlin
Projetos de extensão creditados pela IES ou aprovados por órgãos de fomento público ou privado no quadriênio. 

Prof. José Barbosa Duarte Júnior
Projetos de extensão creditados pela IES ou aprovados por órgãos de fomento público ou privado no quadriênio. 
Iniciativas de popularização do conhecimento científico financiado por órgãos públicos ou privados no
quadriênio.

Participação em Comissão Municipal, Estadual e Nacional de caráter não acadêmico no quadriênio.
Participação em Comitê de Agência de Fomento ou Sociedades Científicas no quadriênio.
Prêmios, reconhecimentos e distinções por sua atuação em pesquisa, ensino, extensão no quadriênio.

Participação em Comitê de Agência de Fomento ou Sociedades Científicas no quadriênio.
Prêmios, reconhecimentos e distinções por sua atuação em pesquisa, ensino, extensão no quadriênio.
Participação como editor e/ou corpo editorial de periódicos nacionais e internacionais no quadriênio.
Participação como organizador de evento científico regional, nacional ou internacional em relação ao total de docentes 
Bolsa de produtividade (CNPq e outras agências de fomento).
Participação como palestrante em eventos nacionais e internacionais em relação ao total de docentes permanentes.

Bolsa de produtividade (CNPq e outras agências de fomento).
Participação como palestrante em eventos nacionais e internacionais em relação ao total de docentes permanentes.

Prof. Gilberto Costa Braga

Projetos de extensão creditados pela IES ou aprovados por órgãos de fomento público ou privado no quadriênio. 
Iniciativas de popularização do conhecimento científico financiado por órgãos públicos ou privados no
Participação em Comissão Municipal, Estadual e Nacional de caráter não acadêmico no quadriênio.

Participação como organizador de evento científico regional, nacional ou internacional em relação ao total de docentes 
permanentes. No caso de eventos regionais, até dois docentes permanentes por evento podem ser considerados como 
organizadores.



5

2018: Medalha de Reconhecimento - Coordenador 
de projetos institucionais para consolidação do 
Ensino, Pesquisa e Extensão, e qualificação da 
revista Scientia Agraria Paranaensis, Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Ciências 
Agrárias. 2018: Destaque de Menção Honrosa, 4° 
Encontro Anual de Iniciação Científica, Tecnológica 
e Inovação da Unioeste. 2018: Trabalho Destaque, 
IV Semana Acadêmica de Agronomia, I Simpósio 
Regional de Sustentabilidade nos Cultivos Agrícolas. 

6
Editor Associado do Arquivos do Instituto Biológico. 
Editor Associado da Revista Brasileira de Ciências 
Agrárias

7 0
8 SIM ( x )    NÃO (   )

9

1. 1° Encontro Técnico de Olericultura Sustentável 
do Oeste do Paraná. Palestra: Proteção e controle 
alternativo de doenças em hortaliças. 2019. 2. III 
Encontro de Pós-Graduação em Agroecologia - 
Ciência de Fato. Palestra: Homeopatia na 
agricultura. 2019. 3. 2nd Global Conference on 
Plant Science and Molecular Biology. Palestra: High 
diluted solution of Thuya occidentalis changes 
photosynthetic response curves in tomato plants 
infected with Meloidogyne incognita. 2018. 4. 3° 
Paraná Agroecológico e 1° Seminário Estadual de 
Homeopatia na Agroecologia. Palestra: Pesquisa 
com Homeopatia em vegetais: avanços e desafios. 
2018.

1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 SIM (   )   NÃO ( x )
9 0

1 0
2 0
3 0

4
Membro da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo - 
SBCS. Membro do Núcleo Estadual Paraná - NEPAR 

5 0

6
Editora Associado da Revista Ceres da Universidade 
Federal de Viçosa.

7 0
8 SIM ( x )   NÃO (   )
9

1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 Revista SAP
7 0
8 SIM ( x )   NÃO (   )
9 0

1

1- 2020 - Atual: Centro Vocacional Tecnológico em 
Agroecologia e Mandioca do Oeste do Paraná: 
Ações de pesquisa, ensino, extensão e inovação, 
para o sistema agroecológico e da cultura da 
mandioca em apoio a produção familiar e a 
segurança alimentar.  Convênio nº 1.0031.00/2018 - 
SICONV nº 881473/2018. Submetido a: Secretaria 
de Políticas e Programas de Pesquisa e 
Desenvolvimento (SEPED) do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Bolsa de produtividade (CNPq e outras agências de fomento).
Participação como palestrante em eventos nacionais e internacionais em relação ao total de docentes permanentes.

Prof. Neumárcio Vilanova da Costa

Projetos de extensão creditados pela IES ou aprovados por órgãos de fomento público ou privado no quadriênio. 

Iniciativas de popularização do conhecimento científico financiado por órgãos públicos ou privados no
Participação em Comissão Municipal, Estadual e Nacional de caráter não acadêmico no quadriênio.
Participação em Comitê de Agência de Fomento ou Sociedades Científicas no quadriênio.
Prêmios, reconhecimentos e distinções por sua atuação em pesquisa, ensino, extensão no quadriênio.
Participação como editor e/ou corpo editorial de periódicos nacionais e internacionais no quadriênio.
Participação como organizador de evento científico regional, nacional ou internacional em relação ao total de docentes 

Participação como editor e/ou corpo editorial de periódicos nacionais e internacionais no quadriênio.
Participação como organizador de evento científico regional, nacional ou internacional em relação ao total de docentes 
Bolsa de produtividade (CNPq e outras agências de fomento).
Participação como palestrante em eventos nacionais e internacionais em relação ao total de docentes permanentes.

Prof.ª Marlene de Matos Malavasi
Projetos de extensão creditados pela IES ou aprovados por órgãos de fomento público ou privado no quadriênio. 

Prof.ª Maria do Carmo Lana
Projetos de extensão creditados pela IES ou aprovados por órgãos de fomento público ou privado no quadriênio. 
Iniciativas de popularização do conhecimento científico financiado por órgãos públicos ou privados no quadriênio.
Participação em Comissão Municipal, Estadual e Nacional de caráter não acadêmico no quadriênio.

Participação em Comitê de Agência de Fomento ou Sociedades Científicas no quadriênio.
Prêmios, reconhecimentos e distinções por sua atuação em pesquisa, ensino, extensão no quadriênio.

Participação em Comitê de Agência de Fomento ou Sociedades Científicas no quadriênio.
Prêmios, reconhecimentos e distinções por sua atuação em pesquisa, ensino, extensão no quadriênio.
Participação como editor e/ou corpo editorial de periódicos nacionais e internacionais no quadriênio.
Participação como organizador de evento científico regional, nacional ou internacional em relação ao total de docentes 
Bolsa de produtividade (CNPq e outras agências de fomento).
Participação como palestrante em eventos nacionais e internacionais em relação ao total de docentes permanentes.

Bolsa de produtividade (CNPq e outras agências de fomento).
Participação como palestrante em eventos nacionais e internacionais em relação ao total de docentes permanentes.

Prof. Márcia de Moraes Echer
Projetos de extensão creditados pela IES ou aprovados por órgãos de fomento público ou privado no quadriênio. 
Iniciativas de popularização do conhecimento científico financiado por órgãos públicos ou privados no
Participação em Comissão Municipal, Estadual e Nacional de caráter não acadêmico no quadriênio.

Prêmios, reconhecimentos e distinções por sua atuação em pesquisa, ensino, extensão no quadriênio.

Participação como editor e/ou corpo editorial de periódicos nacionais e internacionais no quadriênio.

Participação como organizador de evento científico regional, nacional ou internacional em relação ao total de docentes 



2

3

1-Membro da Câmara Técnico de Inovações (CTI) 
vinculada ao Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Social de Marechal 

4 1-Membro sócio da Sociedade Brasileira da Ciência 
das Plantas Daninhas; e  2-Membro sócio da 
Sociedade Brasileira da Mandioca.

5
6 Agropecuária Tropical (UFG).

7
8 SIM ( x )   NÃO (    )
9

1
Manutenção do Núcleo e observátorio, ensino, 
pesquisa e extensão em Agroecologia

2 0
3 0
4 0
5 Destaque de menção honrosa (Unioeste)
6 0

7

Formação em perito ambiental judicial, I Congresso 
Brasileiro de Sistemas Integrados de Produção 
Agropecuária

8 SIM ( x )   NÃO (   )
9 0

1
Troca de saberes na difusão de tecnologias para a 
melhoria da produção familiar agroecológica

2 0
3 0
4 0
5 Destaque de menção honrosa (Unioeste)
6 Editor de área da revista SAP

7
VIII EAGRO - ENCONTRO DE AGRONOMIA, 
SECIAGRA

8 SIM (   )   NÃO (  x )

9
Controle biológico de pragas e doençãs: um novo 
momento na produção de alimentos

1 0
2 0

3
Comitê externo da Prefeitura de Marechal C. 
Rondon para Arborização Urbana

4 0
5 0
6 Editor de área da revista SAP
7 0
8 SIM ( x )   NÃO (   )
9 0

1

1- 2020 - Atual: Centro Vocacional Tecnológico em 
Agroecologia e Mandioca do Oeste do Paraná: 
Ações de pesquisa, ensino, extensão e inovação, 
para o sistema agroecológico e da cultura da 
mandioca em apoio a produção familiar e a 
segurança alimentar.  Convênio nº 1.0031.00/2018 - 
SICONV nº 881473/2018. Submetido a: Secretaria 
de Políticas e Programas de Pesquisa e 
Desenvolvimento (SEPED) do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

2 0
3 Membro da Rede Paranaense de Pesquisa em 
4 0
5 0
6 0
7 III Paraná Agroecológico e III CONGRESSO 
8 SIM (   )   NÃO ( x )

16 Simpósio de Controle Biológico. Manejo do 
agroecossistema visando o controle biológico 
conservativo na produção de grãos. 2019. 
(Congresso).

Participação como editor e/ou corpo editorial de periódicos nacionais e internacionais no quadriênio.
Participação como organizador de evento científico regional, nacional ou internacional em relação ao total de docentes 
Bolsa de produtividade (CNPq e outras agências de fomento).

Prof.ª Vanda Pietrowski
Projetos de extensão creditados pela IES ou aprovados por órgãos de fomento público ou privado no quadriênio. 

Iniciativas de popularização do conhecimento científico financiado por órgãos públicos ou privados no
Participação em Comissão Municipal, Estadual e Nacional de caráter não acadêmico no quadriênio.
Participação em Comitê de Agência de Fomento ou Sociedades Científicas no quadriênio.
Prêmios, reconhecimentos e distinções por sua atuação em pesquisa, ensino, extensão no quadriênio.

Participação em Comitê de Agência de Fomento ou Sociedades Científicas no quadriênio.
Prêmios, reconhecimentos e distinções por sua atuação em pesquisa, ensino, extensão no quadriênio.
Participação como editor e/ou corpo editorial de periódicos nacionais e internacionais no quadriênio.
Participação como organizador de evento científico regional, nacional ou internacional em relação ao total de docentes 
Bolsa de produtividade (CNPq e outras agências de fomento).
Participação como palestrante em eventos nacionais e internacionais em relação ao total de docentes permanentes.

Bolsa de produtividade (CNPq e outras agências de fomento).

Participação como palestrante em eventos nacionais e internacionais em relação ao total de docentes permanentes.

Prof. Ubirajara Contro Malavasi 
Projetos de extensão creditados pela IES ou aprovados por órgãos de fomento público ou privado no quadriênio. 
Iniciativas de popularização do conhecimento científico financiado por órgãos públicos ou privados no

Participação em Comissão Municipal, Estadual e Nacional de caráter não acadêmico no quadriênio.

Iniciativas de popularização do conhecimento científico financiado por órgãos públicos ou privados no
Participação em Comissão Municipal, Estadual e Nacional de caráter não acadêmico no quadriênio.
Participação em Comitê de Agência de Fomento ou Sociedades Científicas no quadriênio.
Prêmios, reconhecimentos e distinções por sua atuação em pesquisa, ensino, extensão no quadriênio.
Participação como editor e/ou corpo editorial de periódicos nacionais e internacionais no quadriênio.
Participação como organizador de evento científico regional, nacional ou internacional em relação ao total de docentes 
permanentes. No caso de eventos regionais, até dois docentes permanentes por evento podem ser considerados como 

Participação como editor e/ou corpo editorial de periódicos nacionais e internacionais no quadriênio.
Participação como organizador de evento científico regional, nacional ou internacional em relação ao total de docentes 
permanentes. No caso de eventos regionais, até dois docentes permanentes por evento podem ser considerados como 
organizadores.
Bolsa de produtividade (CNPq e outras agências de fomento).
Participação como palestrante em eventos nacionais e internacionais em relação ao total de docentes permanentes.

Prof. Odair José Kuhn

Projetos de extensão creditados pela IES ou aprovados por órgãos de fomento público ou privado no quadriênio. 

Prof. Paulo Sérgio Rabello de Oliveira

Projetos de extensão creditados pela IES ou aprovados por órgãos de fomento público ou privado no quadriênio. 
Iniciativas de popularização do conhecimento científico financiado por órgãos públicos ou privados no
Participação em Comissão Municipal, Estadual e Nacional de caráter não acadêmico no quadriênio.
Participação em Comitê de Agência de Fomento ou Sociedades Científicas no quadriênio.
Prêmios, reconhecimentos e distinções por sua atuação em pesquisa, ensino, extensão no quadriênio.

Participação em Comitê de Agência de Fomento ou Sociedades Científicas no quadriênio.

Prêmios, reconhecimentos e distinções por sua atuação em pesquisa, ensino, extensão no quadriênio.
Participação como editor e/ou corpo editorial de periódicos nacionais e internacionais no quadriênio.
Participação como organizador de evento científico regional, nacional ou internacional em relação ao total de docentes 
permanentes. No caso de eventos regionais, até dois docentes permanentes por evento podem ser considerados como 
Bolsa de produtividade (CNPq e outras agências de fomento).
Participação como palestrante em eventos nacionais e internacionais em relação ao total de docentes permanentes.

Iniciativas de popularização do conhecimento científico financiado por órgãos públicos ou privados no
quadriênio.

Participação em Comissão Municipal, Estadual e Nacional de caráter não acadêmico no quadriênio.



Workshop Companion plants and their 
semiochemicals for pest control in 
agriculture.Controle Biológico Conservativo na 
Produção de Grãos. 2019. (Encontro).

XVII Congresso Brasileiro de Mandioca. 
Comportamento de genótipos de mandioca a 
insetos pragas. 2018. (Congresso).

1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 Editor de área da revista SAP
7 0
8 SIM ( x )   NÃO (   )

9
Fixação biológica de nitrogênio, promoção de 
crescimento vegetal e coinoculação

Participação como organizador de evento científico regional, nacional ou internacional em relação ao total de docentes 
Bolsa de produtividade (CNPq e outras agências de fomento).

Participação como palestrante em eventos nacionais e internacionais em relação ao total de docentes permanentes.

Projetos de extensão creditados pela IES ou aprovados por órgãos de fomento público ou privado no quadriênio. 
Iniciativas de popularização do conhecimento científico financiado por órgãos públicos ou privados no
Participação em Comissão Municipal, Estadual e Nacional de caráter não acadêmico no quadriênio.
Participação em Comitê de Agência de Fomento ou Sociedades Científicas no quadriênio.
Prêmios, reconhecimentos e distinções por sua atuação em pesquisa, ensino, extensão no quadriênio.
Participação como editor e/ou corpo editorial de periódicos nacionais e internacionais no quadriênio.

9 Participação como palestrante em eventos nacionais e internacionais em relação ao total de docentes permanentes.

Prof. Vandeir Francisco Guimarães 


