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RESUMO: A CONSOAGRO surgiu a partir da iniciativa dos discentes do curso de Agronomia/UEL
e tem como objetivo difundir a cultura empreendedora, oferecer assistência técnica e desenvolver
projetos para entidades e sociedade em geral, estimulando a interação entre a teoria e a prática,
estabelecendo um contato direto com problemas e situações da realidade do campo. Locais de atuação:
Depto de Agronomia; Fazenda Escola/UEL; Escolas Municipais de Londrina (PR); Colégio Estadual
de Apucarana (PR); propriedades rurais; Assentamento de Reforma Agrária; Instituições Públicas e
Privadas. Atividades desenvolvidas: organização de cursos, palestras técnicas e Dias de Campo; horta
pedagógica; organização da Semana Acadêmica do Curso de Agronomia; assessoria técnica na área
agronômica em parceria com Projeto de Extensão da UNESPAR; atividades sociais (doação de
sangue, arrecadação de alimentos e brinquedos). População alvo: discentes e docentes do curso de
Agronomia e áreas afins; técnicos extensionistas; produtores rurais de Londrina e Região; professores
e alunos da rede estadual e municipal; agricultores assentados; Creches, Casa de Apoio a Idosos e
Hospital Universitário/UEL. As ações extensionistas têm apresentado resultados satisfatórios, pois as
atividades práticas promovem o desenvolvimento local e regional. Todas essas atividades caminham
ao lado da missão da CONSOAGRO que é despertar lideranças e consolidar parcerias.
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COMPANY JÚNIOR OF AGRONOMY PRACTICING THE ACADEMICAL EXTENSION
ABSTRACT: The CONSOAGRO emerged from the initiative of the students of the course of
Agronomy/UEL and aims to spread the entrepreneurial culture, provide technical assistance and
develop projects for organizations and society in general, stimulating the interaction between theory
and practice, establishing a contact direct with problems and situations of reality field. Acting local:
Department of Agronomy; Farm School/UEL; Municipal Schools Londrina (PR); State College
Apucarana (PR); rural properties; Settlement of Agrarian Reform; Public and Private Institutions.
Developed activities: organization of courses technical, seminars and Field Days; pedagogical garden;
organization of the Academic Agronomy Course Week; technical assistance in agronomy in
partnership with UNESPAR Extension Project; social activities (blood donation, collecting food and
toys). Target population: students and teachers of the course of Agronomy and related fields;
extension technicians; farmers of Londrina and region; teachers and students of the state and
municipal; resettled farmers; Kindergartens, Home for the Elderly and University Hospital/UEL. The
extension actions have shown satisfactory results, for the practical activities promote local and
regional development. All these activities go next to the mission CONSOAGRO that is awakening
leaders and consolidate partnerships.
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INTRODUÇÃO

O preparo acadêmico e experiência profissional são fatores fundamentais para minimizar os
riscos inerentes a um empreendimento. Além disso, percebe-se que o mercado de trabalho está cada
vez mais competitivo e em busca de pessoas mais capacitadas, dinâmicas e pró-ativas. Buscando isso,
as instituições de ensino têm se preocupado com a reforma curricular e com a inserção do graduando
no mercado de trabalho e uma das alternativas é estimular a participação nas atividades de extensão
nas Instituições de Ensino Superior. Com base na Lei Nº 13.267, de 06 de Abril de 2016, que
disciplina a criação e a organização das associações denominadas empresas juniores, com
funcionamento perante instituições de ensino superior, ficou fortalecido o papel das empresas juniores
e dos estudantes perante a sociedade (DOU, 2016).
Seguindo essa tendência, as atividades que serão desenvolvidas no projeto terão como
prioridade mostrar como se dá a interação da Universidade e da comunidade externa com o
movimento da Empresa Júnior de Agronomia (CONSOAGRO – Consultoria e Soluções em
Agronomia Jr.), buscando capacitar os discentes de graduação para o mercado de trabalho, na tentativa
de suprir a distância entre a teoria da sala de aula com a prática exigida no mercado. O incentivo à
criação e fortalecimento da CONSOAGRO com ações extensionistas é uma estratégia para combinar o
conhecimento acadêmico e as demandas de mercado.
A elaboração da proposta do projeto com ações de extensão, tem o propósito de realizar
trabalhos abrangentes contemplando as diversas áreas das Ciências Agrárias e afins, buscando o
enfoque na Produção Agropecuária com Sustentabilidade. A meta é a formação dos futuros
profissionais com uma visão acadêmica baseada em proposições holísticas onde a “universalidade”
seja vivenciada no ambiente onde os acadêmicos receberão fortes contribuições na sua formação
técnica, científica, ética, moral, política e social, de maneira a se tornarem profissionais cientes de seu
papel como mitigadores dos problemas sociais e ambientais.
Com o desenvolvimento das atividades do projeto pretende-se formar um grupo de excelência
acadêmica, capazes de produzir, a longo e médio prazo, impactos positivos na comunidade acadêmica,
população beneficiada e sociedade em geral.
Assim, dentre os objetivos do projeto estão: Consolidar o fortalecimento da CONSOAGRO
como uma fonte de disseminações de novas tecnologias para as áreas de Ciências Agrárias; Prestar
atendimento à comunidade interna e externa da Universidade através das atividades extensionistas
propostas propiciando acesso às informações técnicas e promovendo o desenvolvimento local e
regional; Capacitar os profissionais das áreas de Ciências Agrárias, técnicos e produtores rurais, a
partir de treinamentos sobre a geração de tecnologias apropriadas e na divulgação de informações em
sustentabilidade dos sistemas de produção; Estimular a melhoria do ensino de graduação através do
desenvolvimento de ações, com igual ênfase, que procurem integrar o ensino, a pesquisa e a extensão;
Promover a diversificação da matriz produtiva com o propósito de geração de trabalho e renda para as
famílias que desenvolvem Agricultura Familiar; Desenvolver ações coletivas de cunho social.
MATERIAIS E MÉTODOS
As reuniões com os membros da CONSOAGRO são realizadas na UEL semanalmente, com o
objetivo de realizar o planejamento das atividades que serão executadas de acordo com o cronograma
elaborado pela equipe do projeto, assim como para avaliação das atividades.
As atividades da Horta Agroecológica são executadas em 3 locais: Escolas Municipais
“Maria Carmelita Vilela Magalhães” e “Professora Tereza Canhadas”, ensino médio, Londrina (PR);
e, Assentamento de Reforma Agrária “Iraci Salete”, Alvorada do Sul (PR). As atividades (manejos)
são executadas adotando os princípios da agroecologia. Na horta escolar as atividades de implantação,
manejos e colheita são desenvolvidas pelos membros da CONSOAGRO, professores, alunos das
escolas e pais, sob coordenação dos docentes da equipe do projeto. As visitas são realizadas
semanalmente. Na horta do Assentamento as atividades de implantação, manejos, colheita e
comercialização, são executadas pelas famílias de agricultores, com auxílio dos membros da
CONSOAGRO e equipe de docentes do projeto. Os produtos produzidos na horta do Assentamento
são comercializados todas as sextas-feiras na Feira da Cidadania – UEL, nos finais de semana no posto
de venda do Assentamento (Quiosque “Iraci Salete”) em Alvorada do Sul e eventos/feiras que as
Famílias Assentadas participam em Londrina e região. As visitas no Assentamento são realizadas
semanalmente.

As atividades do evento “Dia de Campo” são realizadas nas dependências da Fazenda Escola
da UEL – FAZESC, em parceria com os trabalhos de campo desenvolvidos pela Graduação e Pós
Graduação da Agronomia. É realizado um dia de campo por semestre, com a coordenação dos
membros da CONSOAGRO, levando informações técnicas aos discentes e docentes da UEL e demais
instituições de ensino de Agronomia e áreas afins, profissionais autônomos, técnicos e produtores
rurais.
Já os eventos de parceiros com a colaboração da CONSOAGRO, destacam-se: participação no
projeto de extensão da UNESPAR, Campus Apucarana-PR, com atividades no Col. Est. “Osmar
Guaracy Freire”, auxiliando em atividades que exigem técnicas específicas da área agronômica;
Exposição Agropecuária de Londrina (Sociedade Rural do Paraná); Rural TecnoShow – EMATER;
Dias de Campo no IAPAR; Feira das Profissões – COPS/UEL; Feira de Estágios – Empresas Juniores
da UEL; Palestras e Encontros Técnicos realizados pela Associação dos Engenheiros Agrônomos de
Londrina e Departamento de Agronomia; Cursos do SENAR; e, Monsanto PRIME. Todas as
atividades têm a participação dos integrantes da CONSOAGRO na organização e condução dos
eventos. Dentre as atividades que atendem diretamente o produtor rural está o Cadastro Ambiental
Rural (CAR).
Com relação às atividades sociais são realizadas ações que contribuem para o bem estar da
sociedade como: Campanha do agasalho; Arrecadação de brinquedos; Arrecadações de alimentos;
Campanha da água; Campanha de Natal; Doação de sangue. Os beneficiários são creches, casa de
idosos, Hospital Universitário da UEL e famílias Assentadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As ações estão sendo cumpridas de acordo com o que estabelece os objetivos do projeto. Os
integrantes da CONSOAGRO realizam todo planejamento e executam todas as ações previstas para o
calendário. A integração com a comunidade externa a UEL, ocorre através de ações como palestras,
treinamento em campo, cursos, debates técnicos, e também a inclusão de atividades ligadas á
elaboração de projetos sociais e projetos que envolvem as áreas de pesquisa, ensino e extensão,
estabelecendo uma relação de parceria realizada pela Empresa Júnior.
O desenvolvimento do projeto, através das ações de extensão, busca propiciar aos alunos
condições para a realização de atividades extracurriculares, que complementem a sua formação
acadêmica, procurando atender mais plenamente às necessidades e demandas do próprio curso de
graduação, ampliando e aprofundando os objetivos e os conteúdos do currículo. De acordo com Matos
(1997), a Empresa Júnior enquadra-se mais perfeitamente como instrumento de extensão universitária,
já que atende de maneira ampla às duas missões básicas da universidade: tanto serve como veículo ágil
de comunicação com a sociedade, repassando-lhe conhecimentos básicos, quanto se coloca como
importante canal de transferência de conhecimentos extracurriculares para estudantes universitários, a
partir do desenvolvimento de projetos ou da participação em sua estrutura.
Os resultados mostram um envolvimento dos discentes integrantes da CONSOAGRO em
todas as atividades previstas relacionadas às práticas de produção agropecuária sustentável. Também,
observa-se que as atividades desenvolvidas pelo projeto estão gerando trabalho e renda para as
famílias assentadas através da Agricultura Familiar, levando até os integrantes o conhecimento da
produção agroecológica, ampliando e integrando regionalmente o comércio de produtos
agropecuários.
Os resultados obtidos com relação às atividades relacionadas à minicursos, palestras,
seminários técnicos e atividades sociais, são as trocas de experiências entre os discentes e comunidade
atendida e fundamentalmente a complementação e fortalecimento na formação profissional do
discente, de modo a torná-lo o mais eclético quanto possível. Rafael e Oliveira (2012) relatam que a
Empresa Júnior pode contribuir de forma significativa para a formação do futuro profissional,
proporcionando aos discentes a oportunidade de aplicar na prática, os conhecimentos adquiridos em
sala de aula. Além disso, os autores concluem que ao associar universidade e comunidade, pode-se
auxiliar na formação do discente para atuar a partir de um discurso e de práticas mais críticas,
comprometidas com a questão social, o que perpassa a prática de qualquer profissional.
AGRADECIMENTOS
PROEX UEL; PROGRAD UEL; Departamento de Agronomia UEL.

REFERÊNCIAS
DOU – Diário Oficial da União. Lei Nº 13.267, de 6 de Abril de 2016. Publicada no DOU de 7 de
abril de 2016. Acesso em 12/07/2016. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2016/Lei/L13267.htm>
Matos, F. de. A empresa júnior no Brasil e no mundo. São Paulo: Ed Martin Claret, 1997.
Rafael, S. S.; Oliveira, L. Empresa Júnior: uma Cultura Empreendedora Capaz de Fortalecer o Elo
Entre Universidade e Comunidade. Revista Fluminense de Extensão Universitária, Vassouras, v.2,
n.1, p. 61-70, jan/jun., 2012.

