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ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 ENGENHARIA AGRÍCOLA, REALIZADA NO DIA 2 Aos onze dias do mês de 3 no Gabinete 01 dos professores, no prédio da UFPR, 4 do Sul, reuniu-se o colegiado do curso de Engenharia Agrícola. A sessão foi 5 presidida pelo coordenador do curso, professor 6 participação dos docentes:7 Osvaldo Guedes Filho. Ainda presente8 Novodworski e Andriara Tossani9 Ausência justificada dos10 Guedes. Ordem do dia: 11 GRADUAÇÃO: O docente Carlos Henrique 12 convidado pelo Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual de 13 Maringá para ministrar a disciplina “Geotecnologias aplicadas à agricultura de 14 precisão” ofertada pelo Curso de Pós15 no setor sucroalcooleiro” que será oferecido no Campus do Arenito da UEM, em 16 Cidade Gaúcha/PR. O professor17 de elaboração do projeto pedagógico e que a disciplina 18 ministrar acontecerá no período de 15/03/2019 a 13/04/2019, apenas aos finais de 19 semana, quinzenalmente, e 20 do colegiado e afirma que, caso aprovado seu pedido, a participação no programa 21 em questão não acarretará prejuízos em seus encargos didáticos no 22 Aprovada por unanimidade23 Maycon Diego Ribeiro, às 24 qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo 25 presidente e demais presentes.26 Secretária – Andriara Tossani Presidente – Maycon Diego RibeiroDocente – André Luiz JustiDocente – Carlos H. WachholzDocente – Osvaldo Guedes FilhoTécnico Adm. – Jailson NovodworskiDiscente – Daiane F. da Silva Haubert 
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ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, REALIZADA NO DIA 11 DE JULHOdias do mês de julho de dois mil e dezoito, às treze horasno Gabinete 01 dos professores, no prédio da UFPR, Campus Avançado de Jandaia se o colegiado do curso de Engenharia Agrícola. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor Maycon Diego Ribeiroparticipação dos docentes: André Luiz Justi, Carlos Henrique WachholzOsvaldo Guedes Filho. Ainda presentes os técnicos administrativAndriara Tossani e a discente Daiane de Fatima da Silva Haubertos docentes Daniel Angelo Longhi e Renata Bachin Mazzini Ordem do dia: 1) PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE PÓSO docente Carlos Henrique Wachholz de Souza informou que foi pelo Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual de ministrar a disciplina “Geotecnologias aplicadas à agricultura de precisão” ofertada pelo Curso de Pós-graduação Lato Sensu em “Sistemas agrícolas no setor sucroalcooleiro” que será oferecido no Campus do Arenito da UEM, em professor relatou ainda que o curso em questão está em fase de elaboração do projeto pedagógico e que a disciplina a qualno período de 15/03/2019 a 13/04/2019, apenas aos finais de semana, quinzenalmente, e terá carga horária de 36h. O docente solicita aprovação do colegiado e afirma que, caso aprovado seu pedido, a participação no programa em questão não acarretará prejuízos em seus encargos didáticos no Aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidenàs 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 ________________________________Jailson Novodworski ________________________________Daiane F. da Silva Haubert ________________________________
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ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE O DE 2018. horas e trinta minutos, Avançado de Jandaia se o colegiado do curso de Engenharia Agrícola. A sessão foi Maycon Diego Ribeiro, com a Carlos Henrique Wachholz de Souza e administrativos Jailson Daiane de Fatima da Silva Haubert. Renata Bachin Mazzini PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE PÓS-de Souza informou que foi pelo Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual de ministrar a disciplina “Geotecnologias aplicadas à agricultura de em “Sistemas agrícolas no setor sucroalcooleiro” que será oferecido no Campus do Arenito da UEM, em que o curso em questão está em fase a qual foi convidado para no período de 15/03/2019 a 13/04/2019, apenas aos finais de O docente solicita aprovação do colegiado e afirma que, caso aprovado seu pedido, a participação no programa em questão não acarretará prejuízos em seus encargos didáticos no Campus. Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo ___________________________________________  ______________________________________  _____________________________________________  __________________________________  ________________________________________  _____________________________________  ____________________________________  


