Rua Tibagi, 576, Cj 506
Centro. Curitiba/PR
Fone: (41) 3359-4081
cursos@maxiambiental.com

Curso de Crédito Rural –
Elaboração de Projetos Agropecuários
em Cascavel/PR
Dias 25 e 26 de Abril de 2020 (sábado e domingo)
Horários do curso: das 08:30 h às 12:00 h e das 13:30 h às 18:00 h
Local: Auditório da AEAC (Associação de Engenheiros) - Rua Pres. Bernardes, 1910, Centro

Inscrições pelo site www.maxiambiental.com
Informações pelo e-mail cursos@maxiambiental.com / whatsapp (41) 99505-3879

Objetivo: O curso tem como objetivo capacitar os profissionais para atuar na área de captação
de Crédito Rural, de acordo com as exigências das instituições financeiras.

Público Alvo: Profissionais de Instituições Financeiras, Cooperativas e Empresas que atuam
com Crédito Rural; Consultores Agropecuários; Engenheiros Agrônomos, Engenheiros
Ambientais, Engenheiros Florestais, Engenheiros Agrícolas; Zootecnistas; Médicos Veterinários;
Estudantes de Graduação, Pós-graduação e Tecnólogos; Demais profissionais interessados em
obter conhecimento sobre Crédito Rural.
Conteúdo Programático:


História do Crédito Rural no Brasil;



Manual de Crédito Rural;



Plano Agrícola e Pecuário – Safra 2019/2020;



Zoneamento Agrícola;



Responsabilidade Técnica;



Como prestar serviços a instituições financeiras;



Localização da Gleba Financiada;



Cadastro e Limite de Crédito;



Operações de custeio;



Operações de investimento;



Portais de instituições financeiras;



Novo crédito rural.

Recomendamos que os alunos levem notebook com os programas Excel e o Google Earth PRO
previamente instalados.

Rua Tibagi, 576, Cj 506
Centro. Curitiba/PR
Fone: (41) 3359-4081
cursos@maxiambiental.com

Material didático: Será fornecido todo o material necessário para o curso (Apostila com o
conteúdo do curso, pasta, bloco de anotações e caneta).

Certificado: Alunos com 75% de frequência receberão certificado ao término do curso.

Instrutor: Leandro Capuzzo
Engenheiro Agrônomo (Esalq/USP-1998); Especialização em Engenharia Sanitária (Faculdade
de Saúde Pública USP); Aperfeiçoamento em Agronegócios INEPAD/UFLA. Funcionário do
Banco do Brasil desde 2002, onde atua em Agronegócios. Atualmente ocupa o cargo de Gerente
Regional de Assessoramento ao Agronegócio, com atuação nas áreas de Crédito Rural,
Avaliação de Imóveis Rurais, Perícias Rurais e Proagro.

Informações Adicionais:
Investimento:
Profissionais: Taxa de matrícula R$ 100,00 + R$ 700,00
Estudantes: Taxa de matrícula R$ 100,00 + R$ 600,00
*O pagamento da taxa de matrícula será realizado através de boleto bancário que será
enviado via e-mail;
**O pagamento do curso deverá ser realizado no primeiro dia do curso com a coordenação,
podendo ser em dinheiro, cartão de débito ou parcelado no cartão de crédito;
***Para pagamento à vista em dinheiro será concedido 10% de desconto;
****O pagamento parcelado poderá ser efetuado em até 10 vezes no cartão de crédito;
*****Transações parceladas possuem um acréscimo de 2,99% ao mês da operadora do cartão;
******Estudantes devem apresentar comprovante da instituição de ensino no primeiro dia do
curso (carteirinha da faculdade ou declaração de matrícula);
*******Caso o aluno não realize o pagamento da taxa de matrícula até a data indicada, a
inscrição será cancelada;
********No valor do curso estão inclusos material didático, coffe breaks e certificado;
********Outras despesas como diárias de hotel, estacionamento e almoço não estão inclusos no
valor do curso, e deverão ser quitados pelo participante diretamente com os respectivos
prestadores de serviços;
*********As vagas para o curso são limitadas e as inscrições encerram assim que todas as
vagas forem preenchidas;
***********A Maxiambiental reserva-se o direito de não ofertar o curso caso o número mínimo de
participantes não seja atingido. Neste caso, o valor da matrícula será devolvido integralmente.

