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ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

ENGENHARIA AGRÍCOLA, REALIZADA NO DIA 2 

Aos sete dias do mês de 3 

minutos, na sala 58, Bloco 034 

colegiado do curso de Engenharia Agrícola. A sessão foi presidida pelo coordenador 5 

do curso, professor Maycon Diego Ribeiro6 

Luiz Justi, Carlos Henrique Wachholz7 

José da Silva. Ainda presente8 

Andriara Tossani e o discente 9 

docentes Daniel Angelo Longhi10 

justificada do docente Raimundo Alberto Tostes11 

DO CURSO: Foram apresentadas ao colegiado do curso duas propostas de 12 

juramento, sendo a primeira delas elaborada pelos discentes e a segunda elaborada 13 

pelo professor Marcelo José da Silva. 14 

sociedade que, farei o uso conscien15 

tornaram Engenheiro Agrícola, respeitando sempre o ser humano e a natureza. Com 16 

esse conhecimento científico e tecnológico, buscarei contribuir para o 17 

desenvolvimento da sociedade, sempre18 

execução de meus deveres, seguindo os ditames da nossa classe. Assim, eu Juro!” 19 

2) “Para o bem da sociedade e equilíbrio com a natureza, eu juro que, no 20 

cumprimento do meu dever de Engenheiro Agrícola, não me deixarei cegar pelo 21 

brilho excessivo da tecnologia, para que jamais me esqueça, que trabalho em 22 

benefício da vida. Também, sob a luz do conhecimento científico e tecnológico, 23 

prometo contribuir com o desenvolvimento da sociedade, respeitando os princípios 24 

da ética profissional. Dessa fo25 

proposta foi aprovada por unanimidade26 

professor Maycon Diego Ribeiro,27 

reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por 28 

mim, pelo presidente e demais presentes.29 

Secretária – Andriara Tossani 

Presidente – Maycon Diego Ribeiro

Docente – André Luiz Justi

Docente – Carlos H. Wachholz de Souza

Docente – Osvaldo Guedes Filho

Docente – Marcelo José da Silva

Técnico Adm. – Jailson Novodworski

Discente – Rodrigo Teixeira Porto
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ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
ENGENHARIA AGRÍCOLA, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBR

dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às treze
Bloco 03, Campus Avançado de Jandaia do Sul, reuniu

colegiado do curso de Engenharia Agrícola. A sessão foi presidida pelo coordenador 
Maycon Diego Ribeiro, com a participação dos docentes:

Carlos Henrique Wachholz de Souza, Osvaldo Guedes Filho
. Ainda presentes os técnicos administrativos Jailson Novodworski

discente Rodrigo Teixeira Porto. Ausência justificada d
Daniel Angelo Longhi e Renata Bachin Mazzini Guedes

Raimundo Alberto Tostes. Ordem do dia: 
Foram apresentadas ao colegiado do curso duas propostas de 

juramento, sendo a primeira delas elaborada pelos discentes e a segunda elaborada 
pelo professor Marcelo José da Silva. São elas: 1) “Juro, perante Deus e toda a 
sociedade que, farei o uso consciente dos conhecimentos adquiridos que me 

Agrícola, respeitando sempre o ser humano e a natureza. Com 
esse conhecimento científico e tecnológico, buscarei contribuir para o 
desenvolvimento da sociedade, sempre com honra e ética profissiona
execução de meus deveres, seguindo os ditames da nossa classe. Assim, eu Juro!” 

“Para o bem da sociedade e equilíbrio com a natureza, eu juro que, no 
cumprimento do meu dever de Engenheiro Agrícola, não me deixarei cegar pelo 

ssivo da tecnologia, para que jamais me esqueça, que trabalho em 
benefício da vida. Também, sob a luz do conhecimento científico e tecnológico, 
prometo contribuir com o desenvolvimento da sociedade, respeitando os princípios 
da ética profissional. Dessa forma, com honra e mérito, assim eu juro!”

por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente, 
Maycon Diego Ribeiro, às treze horas e cinquenta minutos, encerrou a 

reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por 
mim, pelo presidente e demais presentes. 

Andriara Tossani  ________________________________

Maycon Diego Ribeiro ________________________________

André Luiz Justi ________________________________

Wachholz de Souza ________________________________

Osvaldo Guedes Filho ________________________________

Marcelo José da Silva ________________________________

Jailson Novodworski ________________________________

Rodrigo Teixeira Porto ________________________________
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ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
DEZEMBRO DE 2018. 

treze horas e quarenta 
Avançado de Jandaia do Sul, reuniu-se o 

colegiado do curso de Engenharia Agrícola. A sessão foi presidida pelo coordenador 
, com a participação dos docentes: André 

Osvaldo Guedes Filho e Marcelo 
Jailson Novodworski e 

. Ausência justificada dos 
Renata Bachin Mazzini Guedes. Ausência não 

Ordem do dia: 1) JURAMENTO 
Foram apresentadas ao colegiado do curso duas propostas de 

juramento, sendo a primeira delas elaborada pelos discentes e a segunda elaborada 
Juro, perante Deus e toda a 

te dos conhecimentos adquiridos que me 
Agrícola, respeitando sempre o ser humano e a natureza. Com 

esse conhecimento científico e tecnológico, buscarei contribuir para o 
com honra e ética profissional. Juro a plena 

execução de meus deveres, seguindo os ditames da nossa classe. Assim, eu Juro!” 
“Para o bem da sociedade e equilíbrio com a natureza, eu juro que, no 

cumprimento do meu dever de Engenheiro Agrícola, não me deixarei cegar pelo 
ssivo da tecnologia, para que jamais me esqueça, que trabalho em 

benefício da vida. Também, sob a luz do conhecimento científico e tecnológico, 
prometo contribuir com o desenvolvimento da sociedade, respeitando os princípios 

rma, com honra e mérito, assim eu juro!”. A segunda 
Nada mais havendo a tratar, o presidente, 

minutos, encerrou a 
reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por 

___________________________________________  

______________________________________  

_____________________________________________  

__________________________________  

________________________________________  

________________________________________  

_____________________________________  

________________________________________  


