PERFIL DO GRADUADO EM AGRONOMIA DA FACULDADE AJES
O aluno egresso do Curso de Agronomia da FACULDADE
NOROESTE DO MATO GROSSO — AJES deverá estar preparado
para desenvolver suas atribuições pautadas em conhecimento
técnico-científico, demonstrando competência e atitudes éticas
e responsáveis, de forma a desenvolver relacionamento de
confiança com empresários e a sociedade em geral.
Poderão atuar em empresas privadas, instituições públicas,
organizações não-governamentais, entidades civis organizadas,
participando da gestão ao fornecer informações necessárias à
tomada de decisão, além de sua capacidade empreendedora.
Dentro desse contexto, o egresso do curso de Agronomia
estará capacitado para a busca de soluções criativas para os
problemas e criação de tecnologias, principalmente no que se
refere à produção e processamento de alimentos, ao uso racional
de fontes renováveis de energia e à redução do impacto
ambiental da produção agrícola, entre outros, traduzindo,
assim, as necessidades de todos os envolvidos, em diferentes
escalas

de observação. Importante destacar

a ênfase na

interdisciplinaridade para a construção dessas competências e
habilidades, de modo que o egresso possa perceber e atuar de
maneira ampla e sistêmica.
O perfil do egresso baseia-se nas Resoluções N◦ 1, de 02 de
fevereiro de 2006 e N◦ 2, de 24 de abril de 2019, além das
habilidades direcionadas pela IES.
O perfil do egresso do curso de graduação em Agronomia
deve compreender, entre outras, as seguintes características:
Missão Institucional:
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I.

ter visão holística e humanista, ser crítico, reflexivo,
criativo, cooperativo e ético e com forte formação
técnica;

II.

estar apto a pesquisar, desenvolver, adaptar e utilizar
novas

tecnologias,

com

atuação

inovadora

e

empreendedora;
III.

ser capaz de reconhecer as necessidades dos usuários,
formular, analisar e resolver, de forma criativa, os
problemas

relacionados

às

diferentes

áreas

da

Agronomia;
IV.

adotar

perspectivas

multidisciplinares

e

transdisciplinares em sua prática;
V.

considerar os aspectos globais, políticos, econômicos,
sociais, ambientais, culturais e de segurança e saúde
no trabalho;

VI.

atuar

com

isenção

e

comprometimento

com

a

responsabilidade social e com o desenvolvimento
sustentável;
VII.

apresentar sólida formação científica e profissional
geral,

que

possibilite

absorver

e

desenvolver

tecnologias;
VIII.

capacidade

crítica

e

criativa

na

identificação

e

resolução de problemas, considerando seus aspectos
políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais,
com visão ética e humanística, em atendimento às
demandas da sociedade;
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IX.

compreensão

e

tradução

das

necessidades

de

indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação
aos

problemas

gerenciais

e

tecnológicos,

organizativos,

bem

socioeconômicos,
como

utilização

racional dos recursos disponíveis, além da conservação
do equilíbrio do ambiente; e
X.

capacidade de adaptação, de modo flexível, crítico e
criativo, às novas situações.

Espera-se também que o egresso seja habilitado a atuar
competitivamente
antecipando-se

em

às

um

planeta

constantes

globalmente

mutações

de

integrado,
mercado,

percebendo as vantagens competitivas oferecidas por uma
economia aberta e sabendo tirar proveito de tal irreversível
processo.

Além disso, o profissional formado pela FACULDADE

NOROESTE DO MATO GROSSO — AJES precisa entender a
realidade da região onde está inserido, buscando atender às
necessidades específicas das pessoas e empresas que dela fazem
parte.
Para consolidar concretamente o perfil delineado, é preciso
que estejam definidas competências e habilidades exigíveis no
processo de formação profissional dos egressos, tais como:
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