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DISCIPLINA AF001 – AGRICULTURA GERAL 

 
PROFESSORES: OSWALDO TERUYO IDO  e  RICARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA;  
 
 O conteúdo da disciplina é ministrado em aulas teóricas e práticas. 
 
  Esta disciplina tem caráter básico dentro da área profissionalizante 
e visa dar o nivelamento entre os alunos oriundos de áreas rurais e urbanas, 
através de conceitos e definições dos termos técnicos apropriados e 
empregados no meio rural. Para entender estes objetivos, são ministradas 
aulas teóricas em sala, com o apoio do quadro, multimídia e vídeos com 
conteúdos específicos. As aulas práticas são desenvolvidas em locais 
diversos, tais como, Fazenda Experimental do Canguiri do Setor de Ciências 
Agrárias da UFPR, localizado à 25 km da capital, diversas propriedades 
particulares e empresas ligadas ao setor agrícola, na área de abrangência da 
região metropolitana de Curitiba, além de viagens de estudos a outras regiões, 
no primeiro planalto paranaense distante da capital à aproximadamente 120 
km. Para estas aulas de campo há disponibilidade de transporte (ônibus) da 
UFPR. 
 
Características dos locais das aulas práticas: 
 

  São selecionadas empresas e propriedades rurais, além da 
Fazenda Experimental do Canguiri que servem de apoio às aulas teóricas, 
conjuntamente com os técnicos especializados das empresas e propriedades 
agrícolas e com os produtores/proprietários, serão discutidos os temas 
pertinentes para a complementação da teoria e constatar junto às áreas de 
produção, as aplicações técnicas visualizando as dificuldades e realidades do 
campo, fechando assim a sequencia de operações relacionadas à produção 
“dentro da porteira”, desde a definição da exploração, planejamento da 
propriedade, as fases de desenvolvimento até a obtenção do produto final.  


