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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATiNO-AMERICANA

CURSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

ATA N°22 DA SESSÃO ORDINÁRIA NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)
DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

Ata da Sessão Ordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do

Curso de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar, realizada no

dia 25 dc junho dc 2019, às 9horas, no Bloco 6 na salade reuniões do

Instituto Latino Americano de Economia, Sociedade e Política do PTI.

Às 9h dc 25 de junho dc 2019, reuniram-se no bloco 6, na sala de reuniões do Instituto

Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política, os docentes Ana Alice Aguiar Elcuterio -

presidente, Valdemar João Wesz Junior - vice-presidente, Heloisa M. Girnenez e Régis da Cunha

Belem, integrantes do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Desenvolvimento Rural e

Segurança Alimentar (DRUSA) do Instituto Latino-Americano de Economia. Sociedade e Política

(ILAESP). O professor Exzolvildres Queiroz Neto justificou ausência. A professora Ana Alice fez a

leitura da pauta única: confecção de um documento referente à oferta de bibliografia do curso na

biblioteca da UNILA. A prof. Ana inicia resgatando a trajetória do NDE no levantamento e análise

das bibliográfica das disciplinas dc DRUSA disponíveis na biblioteca, bem como conversas

anteriores com a procuradora pedagógica da UNILA sobre a elaboração de urn documento referente

à oferta de bibliografia do curso para a avaliação do MEC. Na sequência debateu-se o tema e foram

definidos os elementos que devem constar no arquivo. O NDE finaliza e aprova o documento (em

anexo), que será armazenado junto coin os demais arquivos para avaliação do curso pelo MEC. Este

mesmo documento será encaminhado para biblioteca, para subsidiar as novas aquisições dc

bibliografia. Eu, Valdernar João Wesz Junior, lavrei a ata, que se aprovada, será assinada pelos

participantes. Foz do Iguaçu. 25 dc junho de C
Foz do Iguaçu, 25 dc junho dc 2019.
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