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Art. 5º O CE do PronaSolos será composto por...:

I - Embrapa, que o coordenará;

II - IBGE;

III - CPRM;

IV – Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e
Irrigação do MAPA;

V - Diretoria Serviço Geográfico do Comando do Exército
do Ministério da Defesa;

VI - Sociedade Brasileira de Ciência do Solo; e

VII - Organizações estaduais de pesquisa agropecuária.

Comitê Executivo  PRONASOLOS

Art. 4º Compete ao CE PronaSolos:

I - definir os critérios de execução e as estratégias necessárias à
consecução dos objetivos do PronaSolos;

II - definir as necessidades de treinamento e capacitação das
equipes envolvidas no PronaSolos;

III - recomendar a realização de pesquisas científicas aos órgãos
competentes; .....

Decreto Nº 10.269, de 6 de março de 2020

Foto Ademir Fontana, RCC-MA



4. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM SOLOS
Médio prazo (Curto?)

• Identificar instituições de 
ensino, que possam 
formar parcerias para 
treinamento e capacitação 
de pessoal, em forma 
presencial e a distância.

• Fortalecer a 
infraestrutura de PPGs
que possuam linhas de 
pesquisa em 
levantamento de solos e 
temas correlatos ao 
PronaSolos. 

Editais para 
financiamento ao 
ensino e pesquisa 
em nível de pós-
graduação em 
levantamento de 
solos e temas 
correlatos ao 
PronaSolos, de 
modo a ampliar a 
oferta de 
profissionais.

Promover cursos 
de capacitação a 
distância sobre 
novas tecnologias 
em temas 
relevantes para o 
PronaSolos

Extraído de: Embrapa. PronaSolos, Doc. 183, outubro 2016



Formação de Recursos Humanos - Potencial

Luis Carlos Federizzi, UFRGS



Onde queremos chegar?

Caminhos para construir… 2020 – 2022

Polidoro, 2020



https://sisuab2.capes.gov.br/sisuab2/login.xhtml



https://www.rnp.br/sobre/missao-visao-valores

800
organizações 
conectadas

+ de 4 milhões
de usuários

+100 GB/s
de velocidade 
de conexão

Sistema RNP
Conectamos pessoas e instituições em 
um ambiente que permite a produção 
de conhecimento.



+      =    

S. Shimizu

Plataforma 
Tecnológica

S. Shimizu
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- Ampliar disciplinas relacionadas a levantamento e
classificação de solos e interpretação de potencial agrícola;

- Fortalecer essas linhas de pesquisa nos PPGs com Editais de
Bolsas de ME e DO e suporte para pesquisa e inovação;

Ação das Universidades e Programas de Pós-graduação (PPGs):

 Parcerias entre PPGs e Emprapa / IBGE/ CPRM / MAPA / CNPq,
CAPES, MCTI, RNP e muitos outros

 Oferta de cursos conjuntos nas IFES, em PPGs stricto sensu,
cursos de extensão e especialização lato sensu

 Material educacional para nível médio e fundamental



2.578 visualizações

https://www.youtube.com/
watch?v=BwnHfZCKm20

PÚBLICO: agrônomos, eng. florestais, eng. 
ambientais, cartógrafos, geógrafos, geólogos,  
biólogos, sanitaristas, eng. civil, licenciaturas, 
técnicos agrícolas, advogados, extensionistas 
e muitos outros. 

Metas:
1 -Formação de técnicos, produtores, etc. 
para programas do governo federal,  
estadual e municipal, e setor privado 
(captação de recursos) 
2 - A plataforma tecnológica do PronaSolos
será a porta de entrada para a Universidade 
Pronasolos 

https://www.ufsm.br/



Parcerias

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-
informacao/institucional/age/arquivos/portfolio-de-projetos-
estrategicos-corporativos-2019-2022-do-mapa.pdf

lanjos@ufrrj.br


