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Agronomia que não vi nascer, mas que desde cedo carreguei no colo e adotei como “filha”. 
Agronomia de muitos pais, Agronomia você é demais.

Agronomia que nasceu frágil, que enfrentou resistências, se consolida, se fortalece e cresce com 
passos firmes e largos buscando um lugar ao sol.

Agronomia da Funesp, combalida, rendeu pouca manchete, mas logo foi salva pelo Cefet. Um passo
adiante, em 2005, se tornou Utfpr, tecnológica, porém poética, sem perder a autocrítica, unindo 
teoria à prática, até poderia ser quadrática, mas segue linear, sem limite, por favor, que ninguém te 
imite.

Agronomia do Sudoeste do Paraná, do Sul do Brasil, agora também da América do Sul. Agronomia 
você tem MARCA, também dupla diplomação, Mercosul e Portugal, Agronomia tu és fenomenal.

Agronomia da democracia, da eleição direta, dos embates políticos buscando o interesse coletivo 
em sobreposição ao individual, nem sempre consensual, nada disso é casual, mas a amizade segue 
sendo leal.

Agronomia que por anos reinou absoluta na UTFPR, a única, especial, por vezes esquecida, 
combalida, mas nunca abatida, hoje divide espaço, abre portas, compartilha conhecimento, porque 
não faz da vida um lamento, teu objetivo segue sendo o desenvolvimento.

Agronomia da extensão, do projeto integrado, da integração dos conhecimentos e dos saberes, 
mostrando aos seus alunos a realidade como ela é, chegando onde ninguém quer, porque você, 
Agronomia, não é uma qualquer.

Agronomia como você cresceu !!! De uma bolsa PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica), em 1995, para os cursos de mestrado e doutorado. Agronomia, até onde 
chegarás? Agronomia da pesquisa, sabes bem onde pisa, não viva apenas de artigos, carregue o 
povo contigo, povo que reluz tanto quanto um cacho de trigo e é tão doce como um fruto de figo.

Agronomia que se qualificou, começou sem doutor, hoje só tem doutor, mas o foco continua sendo 
o produtor, aquele que sente dor, mas pratica agricultura com muito amor.

Agronomia como tens amigos !!! E amigos recebem os seus “filhos” para estágios, projetos e 
pesquisas sempre pensando no bem estar da comunidade regional. Em cada entidade uma nova 
amizade, todas abertas para nossos alunos exercitarem a curiosidade e habilidade.

Agronomia do dia, do sol, da luz, da fotossíntese, produz e colhe frutos. Já são mais de 600 
indivíduos que cruzaram pelos corredores, laboratórios e salas de aula onde desempenha as tuas 
funções.

Agronomia dos esportes, do Centro Acadêmico, do PET, dos grupos de pesquisa. Agronomia da 
saudade e dos amores, que os anos não te tragam dissabores e que tu apenas produza flores.



Agronomia dos solos, das plantas, dos animais, das máquinas, das medições, dos insetos, das 
pragas, das doenças, da irrigação, da genética, do paisagismo, dos alimentos, da sociologia, da 
metodologia, da economia, da ecologia, da produção, da integração. Agronomia das muitas caras e 
atribuições, que seus “filhos” te honrem com muita devoção.

Agronomia eu te desenho, em ti me integralizo, sou um cara produtivo, construo, conservo, projeto, 
defendo, sempre cooperativo. Agronomia da produção, de mãos dadas com a conservação, não 
permita que o mau manejo, a ganância e a ambição te levem a destruição. Agronomia dos vegetais e
dos animais, da matéria orgânica e dos minerais, impossível te descrever ademais. Agronomia do 
jardim, do pomar, da horta, da floresta, do campo em geral, no centro ou no litoral, continue sendo 
imortal, para seus súditos és a maioral.

Agronomia do Paraná, mas também dos gaúchos, catarinenses, cariocas, mineiros, capixabas e 
outros tantos, pra onde quer que você vá, olhe pra cá, faça família, sorria, ajude a construir uma 
verdadeira Agronomia.

Agronomia, nem tu imaginavas que aos 25 anos já terias feito tanto, com tanto sacrifício e 
abnegação de tão pouca gente que te mantém em pé.

Agronomia que nos recebeu, você nos viu crescer, nos fez profissionais, e mais, nos oportunizou 
aprimorar conhecimentos e aplicá-los em prol do nosso povo, não tenho dúvida que faria tudo de 
novo.

Agronomia, é seu aniversário. Além de te cumprimentar queremos te agradecer. Contigo sonhamos, 
contigo choramos, contigo sorrimos e contigo pretendemos ficar ... por mais vinte e poucos anos ... 
por todo o tempo que nossas forças assim permitirem. Agronomia querida, tu já és parte da nossa 
vida.

Como seria a vida sem a Agronomia, que também se faz com poesia, certamente nenhuma graça 
teria ... Parabéns a todas as Agronomias, mas em especial a Agronomia da UTFPR pelos seus 25 
anos, jubileu de prata, sem dúvida uma bela data.
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