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CURITIBA
Prof. Eng. Eduardo M Saboia, M.Sc.

Prof. Eng. Carlos Cabral, M.Sc.

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.

1º Lote Promocional Esgotado. 2º Lote Promocional até dia 06/02/19  
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46%
(4º maior do mundo)

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS

PIB AGRONEGÓCIO

24%
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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.

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?
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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:

Contextualização e Nivelamento

✓O Agronegócio;

✓Sistemas Agroindustriais.

✓Evolução da Mecanização no campo.

✓O mercado brasileiro de máquinas agrícolas 
segundo o novo censo 2017.

✓O papel do Engenheiro no processo de 
mecanização do campo. 

Fundamentos do uso de maquinários no 
campo

✓Função das principais máquinas e 
implementos nos principais processos de 
preparação do solo, plantio, cultivo, colheita 
e armazenagem.

Tipos de maquinários agrícolas mostradas:

▪ Implementos para a preparação do solo e 
correção de nutrientes;

▪ Plantadeiras e semeadoras, com o 
detalhamento da automação do plantio.

▪ Pulverizadores;

▪ Colhedoras e colheitadeiras (soja, milho, 
arroz, feijão).

▪ Secagem e armazenagem.

✓Agricultura de precisão: princípios básicos e 
aplicações.

Práticas e Dinâmicas

✓Casos práticos de soluções de 
Engenharia em algumas partes das 
máquinas (exposição, funcionamento, 
dimensionamento).

✓Dinâmicas de plantio e colheita que 
mostram a importância do uso de 
maquinário agrícola no campo.

✓Painel on-line com um executivo da área 
de Engenharia e Agricultura de Precisão, 
para enriquecer ainda mais os casos 
práticos.

✓Dinâmica com uso das mais modernas 
tecnologias de Realidade Virtual e 
Aumentada.

✓Uso de miniaturas para facilitar a 
visualização dos itens abordados.

✓Uso de vídeos sobre temas específicos.
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Prof. Eng. Eduardo M Saboia, MSc
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Também é explorado o conceito 
de realidade virtual e 
aumentada, muito utilizado em 
várias frentes de projetos e 
treinamentos e serviços.

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).

Painéis de discussão 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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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:

Mr. Luke Bunkers (to be confirmed)
Product Specialist for Ag Leader Technology in Ames Iowa.
Luke Bunkers. Graduated in 2011 with a bachelor's degree in Agricultural Systems
Technology from South Dakota State University. Out of college Luke started working at Ag
Leader Technology as a Customer Support representative. After 4 years in various support
roles, he moved into a product testing role with Ag Leader working to ensure customers
receive products of the highest quality. After 2 years in testing he now has a role as a
Product Specialist working to understand the technology market needs for Agricultural.
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Engenheiro mecânico formado pela UFPR (Universidade Federal do Paraná) e
com mestrado em engenharia ambiental e térmica pela mesma instituição. Iniciei
minha carreira em 2010 em uma pequena metalúrgica de Curitiba especializada
na fabricação de facas industriais e retificas para afiação das mesmas. Nesta
empresa, trabalhei com todo o desenvolvimento e fabricação de retificas e
afiadoras, participando ativamente de todas as partes do processo.

Em 2011 ingressei no programa de estágio da CNH Industrial, trabalhando junto
ao departamento de treinamento técnico, onde tive meu primeiro contato com a
agricultura. Durante 2 anos tive a oportunidade de aprender muito sobre o
funcionamento de máquinas agrícolas e sobre os sistemas de agricultura de
precisão aplicados nestas máquinas.

Já em 2013 me juntei a empresa Modal, onde trabalhei diretamente locado na
Eletrolux e na Mondelez. Na primeira, trabalhei junto ao time de simulado e P&D
de refrigeradores, trabalhando na otimização de sistemas de refrigeração. Já na
Mondelez, fiz parte do time de engenharia de planta, onde fazíamos constantes
otimizações no processo de fabricação da fabrica de chocolates.

Em 2014 retornei para o agronegócio, agora trabalhando na empresa de
agricultura de precisão Ag Leader. Empresa americana com sede no Brasil, a Ag
Leader desenvolve e fabrica sistema de agricultura de precisão tais como, pilotos
automáticos, monitor de rendimento, corte de seção e sistemas de taxa variável
para todo tipo de maquinário agrícola. Tratores, plantadeiras, pulverizadores,
implementos, colheitadeiras e etc. Ali trabalhei em quase todos os
departamentos da empresa no Brasil. Suporte ao produto, marketing, comercial,
pricing, administrativo, comercial, dentre outros.

Em 2018 retornei a New Holland, como especialista de marketing em
colheitadeiras, posição que ocupo até hoje.

Facilitador: Prof. Eng. Carlos Cabral, M. Sc.
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Técnico e Engenheiro Industrial Mecânico formado pelo CEFET-PR, Pós-graduado em
Gestão Industrial pela FAE-Business School e em Business Management pela ISVOR -
Istituto Per Lo Sviluppo Organizzativo, 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
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 tornase uma constante fundamental.

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


