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A Engenharia é muito mais excitante quando se 
descobre um novo possível caminho. Explore as 

infinitas possibilidades de aplicação das suas 
habilidades e conhecimento em soluções para o 
campo. Descobrirá um universo impressionante 

de Engenharia pura e muita tecnologia.

Informações e Inscrições:           (41) 99684-5907         www.agrofacil.info 
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Porque os seres vivos precisam se alimentar. Porque a população mundial chegará a 10 
bilhões em 2050. Porque os humanos estão comendo mais e mudando seus hábitos 
alimentares.

Porque somente teremos mais produtividade se utilizarmos maquinários e novas 
tecnologias. Porque a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação.

Porque a Engenharia merece um curso mais prático e funcional, que dê a visão fascinante de 
tudo que ela pode oferecer para facilitar a vida de todos nós.

Porque Engenharia não é somente fórmulas e cálculos. Porque a Engenharia precisa estar 
mais integrada e conectada com o mundo. Porque engenhar é criar de forma genial. 
Infelizmente alguém, no meio do caminho, quis tornar tudo isso complicado e teórico. 

Chegamos para dar uma nova visão para vocês sobre tudo isso, e para lembra-los que, 
ninguém se alimenta de carros, mas de alimentos. Por isso, venha aprender uma aplicação 
prática para algo realmente útil e promissor para a humanidade e para você. Afinal, seremos 
10 bilhões de famintos, a espera de um milagre da Engenharia e das máquinas agrícolas. O 
que afinal você sabe sobre elas e o que pensa sobre este mercado de trabalho?



O curso é dividido em três etapas, sendo a primeira hora é para contextualização e
nivelamento e as demais sete horas para o entendimento do tema aplicado:
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Também é explorado o de 
maquete para mostrar fluxos, 
processos e principalmente para 
que o aluno visualize os 
conceitos mostrados em sala de 
aula.

Uso de miniaturas para tirar 
eventuais dúvidas sobre os 
maquinários.

Dinâmicas em grupos, fazendo com que 
todos unam juntos a teoria e a prática.

Explicações teóricas sobre os processos e como a engenharia 
pode ser fascinante, feito de uma maneira muito leve e de fácil 
entendimento para quem não é engenheiro(a).

Talk-show com profissionais renomados
da Indústria de maquinários e
transportes, agricultura de precisão e
novas tecnologias são organizados de
forma presencial ou on-line para que a
discussões fiquem ainda melhores.
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Já pensou em ter um curso de Agro i4.0, em uma chácara de 24 mil m2, situada a
15 minutos do centro da cidade, cercada de condomínios e casas? Já pensou poder
desligar-se e focar-se inteiramente no curso, em um ambiente cheio de árvores,
pássaros e paisagens de tirar o fôlego?

O curso será ministrado no bairro Santa Quitéria, próximo à Cidade Industrial,
Campo Comprido, Vila Izabel e Portão. Um paraíso no meio da cidade, com
estrutura para 20 participantes, banheiro, estacionamento próprio e local para
realizar refeições (não incluídas – somente coffee break).

Local dos trabalhos: Rua Dionira Moletta Klemtz, n°10 – Santa Quitéria, Curitiba-PR
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Um painel de 30 minutos a 1 hora será realizado durante o curso com profissionais renovados
do setor que mais emprega no pais. Veja quem poderá estar neste dia:
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Flavio Gurgacz (a confirmar participação)
Professor Adjunto da Universidades Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Doutor em Agronomia / Agricultura
Professor Adjunto na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE
Campus Cascavel - Curso de Engenharia Agrícola
Área Relação Solo-Máquina-Planta



Engenheiro Agrônomo graduado pela UNIOESTE – Universidade Estadual do
Oeste do Paraná – (2004-2009) atuando com ênfase na área da mecanização
agrícola.

Iniciou sua carreira atuando em empresa do segmento agrícola durante 3 anos
como Engenheiro Agrônomo Responsável. Ênfase em assistência agronômica
para agricultores, nas culturas da soja, milho, trigo e feijão, também com suporte
técnico para produção de sementes de soja.

Iniciou na New Holland, empresa do grupo CNH Industrial em 2012, atuando
como Especialista de Produto Tratores, sendo o responsável pelo estudo e
posicionamento de mercado, preparação e configuração de produtos.
Posteriormente atuando como Especialista de Segmento Grãos, desenvolvendo
as estratégias, posicionamento de mercado, demonstrações, no segmento de
grãos. Como Gerente de Marketing Brasil atuou no desenvolvimento estratégico
de mercado, organização de feiras, eventos, demonstrações bem como nas ações
de posicionamento da marca para o mercado Brasil.

Atualmente atua como Gerente de Treinamento Comercial para América Latina,
com a preparação de equipes comerciais e de operadores para atuar no campo
com diferentes mercados agrícolas, bem como a interação maquinas - campo.

Profissional moldado no campo, apresenta uma paixão muito grande pela
agricultura. Agricultor de criação traz a experiencias e vivencias do segmento
agrícola para as discussões e visões da agricultura moderna. A forte relação com
o Agro e as experiencias agregadas no trabalho diário da multinacional permite
transitar entre os assuntos da indústria e do campo bem como as evoluções da
mecanização e sua interação com agricultura moderna.

Facilitador: Prof. Agr. Cristiano Conti
Técnico e Engenheiro Industrial Mecânico formado pelo CEFET-PR, Pós-graduado em
Gestão Industrial pela FAE-Business School e em Business Management pela ISVOR,
além de Mestre em Administração Estratégica pela PUC-PR e Discente do MBA de
Agronegócios Esalq/USP.

Profissional com 20 anos de mercado. Trabalhou em empresas multinacionais de
renome como Denso do Brasil e Renault do Brasil, em áreas como Engenharia de
Processos, Planejamento Estratégico e Produto e Gestão de Projetos. Tem grande
experiência em Logística, como de Suprimentos, Interna e de Gerenciamento de
Pátios de produtos acabados. Na última década, atuou também como gerente para a
América Latina de Business Intelligence, Demand Planning e Administração de
Vendas para a New Holland Agriculture, marca do grupo CNH Industrial. Atualmente,
trabalha na CNH Industrial, como Head para a América Latina de Demand Planning,
segmento agrícola, para as marcas New Holland Agriculture e CASE IH, além de
pesquisador, palestrante, professor do módulo de Pós-Graduação de Agro 4.0 da
Universidade Federal do Paraná (UFPR) e idealizador e CEO da Agrofácil Treinamento
e Consultoria, voltada para treinamentos e consultorias em agronegócio.

Tem ampla experiência de liderança de equipes, gerenciamento de processos, na
administração estratégica dos negócios e como educador. Visão holística de negócios
e do funcionamento das empresas. Tem capítulo de livro publicado pelo
ICIEOM/Enegep e artigo publicado em onze países em quatro continentes, com
destaque para a citação no European Journal Industrial Engineering e no
International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, além de
diversos artigos não-científicos publicados em mídias, como Jornal Gazeta do Povo,
de Curitiba, e revista HorizonteA, especializada em Ciências Agrárias e Agronegócios,
na Argentina.

A relação com o Agro surgiu e se intensificou principalmente durante os trabalhos
relacionados ao Business Intelligence, quando olhar para o passado, presente e
futuro torna-se uma constante fundamental.

Facilitador: Prof. Eng. Eduardo M. Saboia, M. Sc.
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