
Agronomia



A PROFISSÃO
O Engenheiro(a) Agrônomo(a) atua 

no manejo de agroecossistemas, 

de forma a torná-los produtivos e 

ambientalmente sustentáveis. O CURSO
Agronomia é, dentro das ciências agrárias, um 

campo multidisciplinar que inclui subáreas aplicadas 

das ciências naturais (biológicas), exatas, sociais e 

econômicas que trabalham em conjunto visando 

aumentar compreensão da agricultura e melhorar a 

prática agrícola, por meio de técnicas e tecnologias, 

em favor de uma otimização da produção, do ponto de 

vista econômico, técnico, social e ambiental. 

Habilitação: Engenheiro(a) Agrônomo(a)

Turno: Integral (Diurno/Noturno)

Duração: 10 semestres



O MERCADO  
DE TRABALHO

= Empresas de máquinas, equipamentos  

e implementos agrícolas

= Empresas rurais no setor do agronegócio

= Usinas de açúcar e álcool  

= Empresas de fertilizantes 

= Empresas de defensivos agrícolas 

= Cooperativas de produção 

= Associações de fornecedores de cana

= Assistência técnica



INFRAESTRUTURA
= Laboratório de anatomia animal

= Laboratório de química e bioquímica

= Laboratório de microbiologia

= Fazenda escola conveniada

= Laboratório de anatomia vegetal

= Ônibus para aulas e visitas técnicas



PORQUE SOMOS 
DIFERENTES

= Empresas conveniadas  

do setor do agronegócio 

= Incentivos as pesquisas científicas

= Ciclo de palestras, Semana da Agronomia, 

MICtec (Mostra de Iniciação Científica)

= Mais de 1.000 exemplares de livros técnicos 

disponíveis aos alunos e comunidade

= Corpo docente qualificado  

e com experiência no mercado de trabalho

= Parcerias com instituições públicas  

e privadas para estágio 

= Diretório acadêmico forte e atuante



COORDENAÇÃO
Prof. Dr. Leandro Barradas Pereira 

Graduou-se em Engenharia Agronômica (2007) 

pela Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira - 

UNESP / Mestrado (2010) e Doutorado (2014) 

em Agronomia (Sistemas de Produção) pela 

Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira - UNESP. 

Atualmente é coordenador do curso de 

Agronomia da Fundação Educacional de 

Andradina, professor do Centro Estadual  

de Educação Tecnológica Paula Souza  

(CEETEPS - Andradina-SP). Tem experiência 

na área de Agronomia, com ênfase em ciência 

do solo, atuando principalmente nos seguintes 

temas: fertilidade do solo e adubação na 

agricultura orgânica.



PROFESSORES DESTAQUE
Prof. Dr. Leandro Barradas Pereira 

Prof. Dr. Lucas Aparecido Manzani Lisboa

Profa. Dra. Camila Regina Silva Baleroni Recco
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