
 

Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná – Curitiba 
Rua Professor Nilo Brandão, 551 – São Lourenço – 82210-050 – Curitiba PR 

 
 

CARTA DE APOIO À PESQUISA 
 
 

A Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná – Curitiba  (AEAPR-Curitiba), sociedade 
civil, sem fins lucrativos de duração ilimitada, com Sede e Foro na Cidade de Curitiba, Estado do 
Paraná é a entidade máxima representativa da categoria agronômica e tem dentre seus objetivos 
estatuários:  

 
- “Promover o aprimoramento profissional do Engenheiro Agrônomo, através da organização 
de cursos, treinamentos e outras atividades educacionais”; 
 
- “Promover o desenvolvimento e a valorização profissional do Engenheiro Agrônomo, por 
meio do pleno exercício da profissão, da fiel execução e aprimoramento das leis específicas, do 
respeito aos ditames do código de ética profissional e do aperfeiçoamento do ensino 
agronômico”; 
 
- “Organizar, promover e participar de eventos afins que proporcionem alternativas para 
soluções de problemas agronômicos e ambientais e que visem a união, o aprimoramento e a 
promoção da categoria agronômica, bem como da agricultura brasileira” 

 
Assim sendo, considerando-se a importância sócio-econômico-ambiental e a grande relevância 
técnico-científica do Projeto de Pesquisa intitulado “Núcleo de Inovação Tecnológica em 
Agropecuária Sustentável (NITA)”, coordenado pelo Professor Titular do Departamento de 
Fitotecnia e Fitossanidade da Universidade Federal do Paraná, Engenheiro Agrônomo Dr. Aníbal de 
Moraes, vem-se por meio do presente explicitar o apoio institucional da AEAPR-Curitiba ao 
Projeto NITA da UFPR para concorrer ao Programa de Pesquisa Ecológica de Longa 
Duração do CNPq/ MCTI/ CONFAP-FAPS/ PELD nº 21/2020. 
 
Ressalta-se que, tal projeto continuará a gerar importantes informações técnico-cientìficas para as 
atividades de produção agropecuária conservacionista integrada (lavoura-pecuária-floresta), e que 
além do ineditismo da proposta, a área experimental do referido projeto constitui-se em grande 
laboratório instalado a céu aberto na Área de Proteção Ambiental do Irai (APA do Irai) no 
município de Pinhais, PR, trazendo grande oportunidade para a sólida formação de futuros 
Engenheiros Agrônomos e de outros profissionais das Ciências Agrárias, bem como para a educação 
continuada daqueles que buscam aperfeiçoamento e aprofundamento em Agricultura Sustentável. 
 
Sendo o que se tinha para o momento. 
 
      Curitiba, 14 de setembro de 2020. 
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