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1.  APRESENTAÇÃO 

1.1. Histórico 

Desde 1978, com a implantação do curso de Agronomia, um grande esforço 

foi orientado para a aquisição e estabelecimento da FAZENDA ESCOLA.  Em 

dezembro de 1988, através da mensagem enviada a Câmara Municipal, conseguiu-

se a aprovação da dotação para aquisição da Fazenda Escola.  Até o ano de 1993 a 

Fazenda Escola foi administrada pela Direção do Centro de Ciências Agrárias a qual 

estava ligada academicamente e administrativamente.  

Em junho de 1994 a Fazenda Escola tornou-se Órgão Suplementar por meio 

da resolução n* 2.619/94 de 08 de junho de 1994. Desde então todo o  trabalho está 

dirigido para a consolidação deste, sendo contínua a implantação de uma infra-

estrutura básica e a renovação/contratação dos recursos humanos que compõem o 

quadro de servidores. 

 

1.2. Missão 

A Fazenda-Escola é um órgão suplementar ligada as Ciências 

Agrárias e tem como Missão gerar e transferir tecnologia em parceira com 

a sociedade, proporcionando um ensino inovador e de qualidade, articulado com a 

pesquisa, a extensão e a prestação de serviços, formando profissionais éticos, com 

cultura geral, competência técnica, flexibilidade intelectual e socialmente 

comprometidos. Oferece serviços de apoio aos alunos e docentes ligados a atividade 

agropecuária desenvolvendo o ensino, a pesquisa, a extensão e a prestação de 

serviços para benefício da comunidade interna e externa, gerando produtos de boa 

qualidade.  
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1.3. Objetivo 

Três objetivos básicos fundamentam a filosofia de atuação da Fazenda 

Escola, são eles: 

• Implantar a infra-estrutura de apoio ao ensino e à produção; 

• Oferecer apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão a todos 

os cursos da UEL, bem como suporte às iniciativas que visam melhoria 

da qualidade de vida dos cidadãos; 

• Realizar parcerias com empresas e cooperativas ligadas ao segmento 

agropecuário para maior integração regional e obtenção de recursos.  

 

2. ESTRUTURA FÍSICA  

 

A Fazenda-Escola possui uma área de 72,6 ha, anexa ao Campus 

Universitário e foi doada a UEL pela Prefeitura Municipal de Londrina, conforme 

Decreto Municipal nº 455 de 30/12/1988. 

Possui 2 Divisões, Produção Animal e Produção Vegetal. Cabe a essas 

Divisões, em conjunto com a Direção do órgão, o planejamento e a execução de 

ações que atendam as finalidades de ensino, pesquisa, extensão e a prestação de 

serviços da Fazenda. 

Na Divisão de Produção Animal desenvolve-se atividades nas seguintes 

áreas: Avicultura (postura e corte), Bovinocultura de Corte e de Leite, Eqüinocultura, 

Ovinocultura e Suinocultura. 

Na Divisão de Produção Vegetal as atividades de produção são: Cafeicultura, 

Fruticultura, Grandes Culturas (soja, milho, trigo, aveia) e Olericultura (Hortas).  
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3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (ÓRGÃO) 

3.1. Organograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após os cortes de cargos comissionados e funções gratificadas 

ocorrido em dezembro de 2016, houve necessidade de realizar uma reformulação do 

organograma da Fazenda-Escola, o que causou um prejuízo na composição da 

Equipe. Hoje contando com apenas duas divisões e uma seção que passa a atender 

a direção e as duas divisões. Salientando que as demandas das seções extintas 

passaram a sobrecarregar também os chefes de divisão e o diretor da Fazenda-

Escola 

 

3.2. Parcerias e Convênios 

✓ Restaurante Universitário 

✓ Hospital Universitário 

✓ Hospital Veterinário. 

✓ ITEDES – Programa de Atendimento a Sociedade 

✓ Cooperativa COCAMAR 

✓ Cooperativa  INTEGRADA 

 

DIRETOR 

Secretaria 

Executiva 

Seção de Apoio 

Administrativo 

Divisão de 

Produção Animal 

Administrativo 

Divisão de 

Produção Vegetal 
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✓ Cooperativa CATIVA 

✓ Empresas agrícolas 

 

4. EQUIPE 

4.1. Servidores 

A tabela a seguir mostra a evolução dos Recursos Humanos na 

Fazenda-Escola. 

 

 

Tabela 1: Número de servidores lotados na Fazenda Escola – 2000 a 2016 

 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Técnico 
Adm. 24 23 28 28 28 27 27 26 24 26 25 24 26 26 24 23 24 

 

 
Docentes 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 

 

 TOTAL 27 26 31 31 31 30 30 29 27 29 28 27 29 29 27 26 27 

 

Temos ainda a considerar a redução de trabalhadores em serviço 

agropecuário, contando no momento, com apenas 19 servidores, pois: 

1. Não houve reposição do servidor Marcelo da Silva Vieira que foi transferido 

para a ATI; 

2. O servidor João Bonfim, por questões da Saúde Ocupacional foi cedido ao 

Centro de Ciências Agrárias (CCA) / Departamento de Agronomia, Laboratório 

de Estudos de Raízes e Solos sob a supervisão da Profa. Cristiane de Conti 

Medina; 

3. O servidor Célio do Amaral continua em tratamento de saúde, devido ao 

transplante de medula; 

4. O Servidor José Leonardo Bruno foi cedido, sem reposição da vaga, para 

exercer a função de Diretor de Serviços na Prefeitura do Campus Universitário 

(PCU) da UEL. 

5. O servidor Raimundo se Souza filho, encontra-se em licença remuneratória 

(processo de aposentadoria), causando um grande prejuízo para a 
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mecanização, uma vez que a FAZESC ficou com apenas um motorista 

qualificado para executar trabalhos com implementos agrícolas, fundamentais 

nas atividades agropecuárias.  

 

Além da reposição dos servidores citados acima, há se considerar a 

idade avançada dos que estão na ativa, o que vem aumentando os problemas físicos 

advindos das atividades braçais que sempre exerceram, o que tem diminuído o 

rendimento do serviço, havendo urgente necessidade de reposição da maioria deles. 

Uma estratégia possível será a mecanização das atividades da 

Fazenda-Escola e o treinamento constante dos funcionários para operação de 

máquinas. 

 

4.2. Estagiários 

 

Tabela 2: Campo de Estágio 
            

                   

 
Curso 

Nº de Estagiários 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Agronomia 67 75 73 88 92 90 89 91 89 88 88 88 89 88 88 81 87 

 

Zootecnia / 
Veterinária 27 30 40 51 69 86 79 88 85 82 51 51 49 50 50 55 60 

 

Biologia - 3 4 6 9 9 8 11 8 9 9 9 10 10 10 10 10 

 

Total  94 108 117 145 170 185 176 190 182 179 148 148 148 148 148 146 157 

 

 

4.3. Cursos que atende 

 

Curso de Graduação em Agronomia 

Curso de Graduação em Biologia 

Curso de Graduação em Medicina Veterinária 

Curso de Graduação em Zootecnia 

Mestrado em Agronomia 

Doutorado em Agronomia 

Mestrado em Ciência Animal 

Doutorado em Ciência Animal 
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Mestrado em Genética e Biologia Molecular 

Doutorado em Genética e Biologia Molecular 

Mestrado em Microbiologia 

Doutorado em Microbiologia 

Mestrado em Biotecnologia 

Doutorado em Biotecnologia 

 

 

5. ATRIBUIÇÕES (resumo das atribuições do Órgão)  

 
O desafio permanente na Fazenda-Escola é criar um ambiente de 

estímulo a aprendizagem, a alta colaboração e a resolução de problemas pela 

aplicação correta da teoria na prática produtiva. Para que isso ocorra o ensino e a 

pesquisa são desenvolvidos com base em projetos. 

 

6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (Atividades desenvolvidas no ano de acordo 

com a área de atuação ou por Diretoria, Departamento, Divisão, Seção)  

 

Na Divisão de Produção Animal foi construída garagem para 

guardar máquinas e equipamentos e construído a composteira. 

No Setor de Suinocultura inúmeros projetos de pesquisa foram 

realizados em 2015/2016 e a aproximação com as empresas do setor culminaram 

com a implantação de uma unidade modelo de experimentação em suinocultura na 

Fazenda-Escola implantada em 2016. O convenio com a firma holandesa De Heus 

foi firmado, e a unidade experimental de suínos com, aproximadamente 350m2, foi 

construída e foi inaugurada em 2017, podendo ser considerada uma das melhores 

instalações para pesquisa com suínos no Brasil. 

A Unidade de Produção de Bovino de Leite (leiteria), possui hoje 08 

(oito) animais, vacas da raça Jersey especializada na produção de leite. Pretende-se 

nos próximos anos 2017 a 2018 implantar o sistema de manejo free-stall propiciando 

melhor conforto aos animais e conseqüentemente maior produção de leite. 
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O Setor de Ovinocultura na Fazenda com 100 animais para 

experimentação e aulas práticas para os cursos de Agronomia, Medicina Veterinária 

e Zootecnia. 

A avicultura desenvolveu inúmeros projetos com captação de 

recursos externos e consequentemente, como por exemplo da Avicultura de Corte 

com as empresas TECTRON, ZOOPROFIT e UNIQUIMICA.  

Ainda no Setor de Avicultura houve a construção do Almoxarifado e 

o cercamento com tela na granja de ovos para evitar que os macacos roubem os 

ovos. 

No setor de equinocultura que conta com um plantel de 5 (cinco) 

animais dóceis foi pavimentado o pátio, que se prepara para desenvolver um projeto 

equoterapia que será  implantado em 2017. 

A Divisão de Produção Vegetal gerou inúmeros produtos como 

mostra a Tabela 1. Desde o princípio da Fazenda-Escola o setor produz, confecciona 

e abastece o Setor de Produção Animal com milho em grãos e na forma de silagem. 

Assim o Setor Vegetal assegura anualmente o fornecimento de milho, ingrediente 

básico fundamental para a formulação de rações. 

O fornecimento de milho, silagem para o Hospital Veterinário (HV) 

desde 1994 é prova de uma cooperação profícua entre a Fazenda e outros Órgãos 

Suplementares da UEL. Em 2016 foi fornecida Silagem para 2 (dois) silos num 

volume total de 300m³ e para 2017 será instalado um silo com volume de 150 m³, no 

HV. 

Além do milho, principal produto agrícola da FAZESC, também é 

produzido soja, café, frutas e hortaliças, representando significativa economia de 

recursos para a UEL. Em contrapartida a FAZESC recebeu um orçamento de 

R$150.000,00 mil Reais em 2016 para manutenção de suas atividades básicas. 

A manutenção de um estoque de adubos suficientes para um ano 

de cultivo é a estratégia visando assegurar o básico para as atividades do Setor de 

Produção Vegetal. 

Desde dezembro de 2015 a Fazenda-Escola realiza um dia de 

campo sobre sistemas de produção de hortaliças, juntamente com as firmas Orion 
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Seeds, Agro Solução, Amanco, Cosmocel, Eco Solução, Ginegar Plastic Products 

Ltd, Londriestufa, Sakata, Balu, Emater, Sítio Abuno viveiro de mudas. A organização 

foi realizada pelos alunos do curso de Agronomia da UEL integrantes da 

CONSOAGRO Consultora e Soluções em Agronomia Jr. O dia de campo recebeu 

300 horticultores em 2015, 400 em 2016 e em 2017 espera 500 visitantes. 

A aproximação entre Universidade/Empresa e o estímulo a 

participação de alunos nas atividades de produção será a estratégia para criar um 

ambiente em que o conhecimento, a tecnologia e o trabalho ético continuem sendo a 

marca da UEL.  

 

Tabela 3: Evolução da Produção Animal e Produção Vegetal no período de 
2006 a 2016 

              Discriminação Unid./ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Medida 

Produção Animal             

 Ovos Duzias 2.344 3.188 18.628 9.950 14.112 11.620 15.859 10.007 12.628 9.546 7.922 

Frangos Unid. 783 300 252 959 1.214 510 476 200 63 786 151 

Galinhas Poedeiras Unid. 674 - 383 83 369      412 

Ovinos Unid. 12 21 21 26  34 3 42 8  44 

Suínos Unid. 125 116 137 84 95 78 142 256 109 134 109 

Produção Vegetal             

Silagem Tonel. 420 470 470 470 230 380 400 400 400 400 400 

Arroz Kg 271 - -         

Feijão Kg 803 - - 195        

Café Kg 601 397 804 1.354 926 559 1.633 1.074    

Milho p/ fabricação 

de ração 

kg           44850 

 Poncã (pacote) Caixa 695 482 5343 3477 4.157 3.962 6.347 4.039 5.716 640  

Laranja Caixa 238 224 673 1199 625 626 1990 807 2487 61 27 

 Mexerica Caixa   168         

Uva Dúzias   169         

Hortaliças Cx 62 442 1.958 252 1.596 1.743 1.466 905 1.772 915 1.969 

Flores Vaso 130 20 38 89 36 67      
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Tabela 4: Evolução do Fornecimento da Produção Animal e Vegetal no período 

de 2005 a 2016 

Setor / 
Produto Unid. 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

  RU HU RU HU RU HU RU HU RU HU RU HU RU HU RU HU RU HU RU HU RU HU 

Produção 
Animal 

                       

Ovos (dz) Dz. 75 4095 56 5460 465 6270 663 5611 495 6135 420 5940 0 6840 7,5 4260  5430  6545 165 4890 

Outros  Unid.                       

Produção 
Vegetal 

                       

Hortaliças Cx. 1510 940 1445,5 578 881,17 1077,5 722 986 645 951 832 911 595 871 443 577 825 863 95 711 1600 519 

Poncã Cx. 320 131 241 170 344 154 350 137 431 155 192 122 331 154 229 96 323 58  64   

Laranja Cx.  27  26  64 48 101 6 24 21 19 131 166 6   43    27 

Abacate Cx.  25  5                   

Feijão kg.  560                     

Mexerica Cx. 

     
59 

                Uva kg. 

     
128 

                 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1. Fontes de Recursos 

 

A sustentabilidade financeira da Fazenda-Escola baseia-se no 

orçamento da UEL, na venda de produtos gerados, nas entregas para outras 

unidades da UEL e nos projetos de cooperação junto ao ITEDES. 

A principal fonte de recursos que até o ano de 2016 girava em torno 

de R$170.000,00. Está incluído nesse valor as entregas de produtos para o HU e 

RU; o fornecimento de silagem para o HV e a manutenção de estoque de milho para 

o consumo próprio. 

Uma importante fonte de recursos são os projetos de cooperação 

técnica junto ao ITEDES, conforme programa de atendimento a sociedade em 

vigência desde 2010. 
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7.2. Potencialidades 

 

1. Órgão Suplementar essencial no ensino e formação dos alunos de graduação 

e pós-graduação em ciências agrárias e afins. A cada ano temos um número 

maior de aulas práticas e trabalhos de conclusão de cursos de graduação, 

dissertações de mestrado e teses de doutoramento. 

2. Geração de conhecimentos através das pesquisas de professores e alunos 

realizadas no campo. Como exemplo de potencial temos as ligadas a agro 

energia na produção de álcool e biodiesel e no aproveitamento de co-produtos 

e resíduos na alimentação animal e na fertilização de solos; a área de 

agroecologia está em implantação com inúmeros projetos e estagiários 

envolvidos. 

3. Transferência de conhecimentos aos produtores rurais, entidades e escolas 

de ensino fundamental da região, através de visitas e dias de campo com 

demonstrações das atividades desenvolvidas na Fazenda-Escola; 

4. Geração de recursos através da produção de alimentos para a Comunidade 

Universitária, Restaurante Universitário, Hospital Universitário e Hospital 

Veterinário.  

 

7.3. Fragilidades 

 

1. Falta de segurança com furtos de produtos, animais, equipamentos e assaltos 

a mão armada, prejudicando o ensino, pesquisa e a produção é a principal 

fragilidade da Fazenda-Escola. Para agravar esses roubos freqüentemente 

resultam em vandalismo e depredação do patrimônio público. Para a 

superação dessa fragilidade, necessitamos com urgência cercar a divisa da 

Fazenda-Escola com cercas tipo paliteiro, da instalação de câmeras de 

segurança nos pontos estratégicos e da vigilância através de rondas 

permanentes; 
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2. Dificuldade de acesso à área da Fazenda-Escola. 

2.1. Em dias chuvosos, considerando a interrupção na passagem do 

Ribeirão Esperança. O que além de prejudicar o ensino, a pesquisa e o 

escoamento da produção, existe o perigo de acidentes no local. Para 

superação desta fragilidade a Fazenda-Escola executou inúmeras 

medidas sem obter êxito, como por exemplo a utilização de concreto 

usinado, pedra bola e tubulões de maior diâmetro. Recentemente 

encaminhou ofício a Reitoria (Processo 9670/2017) para urgente 

providência a respeito. 

2.2. Necessidade de recapeamento da via de acesso com massa asfáltica 

sobre a base de asfalto fresado existente (processo 7007/2017). 

Lembrando que também foram solicitados nos anos de 2015 e 2016 

junto a PROPLAN, recursos orçamentários para a manutenção, sem 

sucesso (Processo 24344/2015 – R$200.000,00 e OF. 001/2016 – 

R$262.000,00). 

3. Deficiência de mão-de-obra para o desenvolvimento das atividades de 

produção e suporte às atividades de ensino e pesquisa. Essa fragilidade só 

poderá ser superada com a contratação de novos funcionários, preenchimento 

das vagas existentes e reposição imediata das aposentadorias.  

3.1. Impossibilidade de manter as escalas de revezamento nos finais de 

semana e feriados em todas as culturas e projetos na Fazenda-Escola, 

os quais já foram reduzidos pela falta de funcionários (Tabela 3), foi 

solicitado junto a PRORH o aumento das horas-extras (processo nº 

4461/2017). 

4. A reposição de equipamentos e tratores com muitos anos de uso por 

equipamentos novos e modernos é fundamental para a eficiência da mão de 

obra disponível hoje na Fazenda-Escola e para melhor desenvolvimento das 

aulas práticas em mecanização agrícola. 
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8. AVALIAÇÃO EM RELAÇÃO AO PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL - PDI 

 

Realizado o cercamento – modelo paliteiro em parte da área na 

Fazenda-Escola (início de 2017), o que proporciona mais segurança para o 

local. 

A instalação de câmaras e holofotes nos setores de Suinocultura e 

bovinocultura de Leite, ajudaram a diminuir os constantes roubos ocorridos em 

2016. 

Mais uma vez a Divisão de Produção Vegetal, trouxe para a Fazenda-

Escola um dia de campo voltado a produção de hortaliças, o que além da 

melhoria na infra-estrutura, proporciona mais uma oportunidade de 

aprendizado na área para os estudantes da UEL e para o pequeno produtor. 

Na Produção Animal pode-se destacar a ampliação do Setor de 

Suinocultura, com a instalação de um novo barracão e a produção de feno, 

com a compra dos equipamentos de fenação, para consumo próprio. 

Ainda em 2016 foi elaborado o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e para 

atender a área de reserva legal foram plantadas três mil mudas de eucaliptos. 

 

 

9. PLANEJAMENTO DE AÇÕES A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO – 2017 a 
2020 

 

Objetivos Ações 

Período de Realização 

Curto Médio Longo 

2017 2018 2019 2020 

Asfaltamento da estrada 
de acesso a Fazenda-
Escola 

Contratação do Serviço 
X    

Equipar o barracão free 
stall de vacas leiteiras 

Projeto  e aquisição de 
equipamentos 

X X   

Implantação do projeto de 
coleta de água de chuva 
dos barracões   

Aquisição dos equipamentos e 
instalação 

 X X  

Projeto de equoterapia Redação do projeto     
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Início da implantação X    

consoldação  X X  

Perfuração de poço 
artesiano 

Instalação 
X    

Instalação de Câmaras de 
Vigilância 

Aquisição e instalação 
X X X  

Implantar coleção de 
plantas nas áreas de 
reserva ambiental 

 
X X X X 

 


