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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

SECRETARIA ACADÊMICA DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA

ATA Nº 1/2020/SAILAESP/ILAESP 

Foz do Iguaçu , 13 de fevereiro de 2020.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

CURSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

 

ATA N° 24 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 13 de
dezembro de 2019, às 11 horas, no Bloco 6 na sala de reuniões do
Instituto Latino Americano de Economia, Sociedade e Política PTI.

 

Às 11h de 13 de dezembro de 2019, reuniram-se no bloco 6, na sala de reuniões do
Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política, os docentes Ana Alice Aguiar
Eleuterio - presidente, Valdemar João Wesz Junior - vice-presidente, Regis da Cunha Belém
e Heloisa Marques Gimenez, 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). Os professores Exzolvildres Queiroz Neto e Julio
Moreira justificaram ausência. A professora Ana Alice fez a leitura da pauta: 1) Informes:
reunião entre cursos de Desenvolvimento Rural no Brasil; 2) Organização do NDE para
adequação do PPC às exigências da DENDC; 3) Adequação do PPC do curso à
curricularização da extensão. Segue a discussão dos pontos de pauta. 1) Informes: A profa.
Ana Eleuterio comentou sobre o encontro com representantes de outros cursos de
graduação e Desenvolvimento Rural no Brasil. Os profs. Valdemar Wesz Junior e Régis
Belém discutiram os encaminhamentos do encontro. Regis menciona o papel do NDE no
sentido de apoiar o movimento iniciado, e aproveitar a conexão com outros cursos.
Menciona o contato com os movimentos sociais, e qual seria o posicionamento do curso em
relação às principais demandas do curso. Junior menciona as características do curso e o
papel do NDE na discussão sobre as lacunas evidenciadas no curso, tanto por parte dos
discentes atuais como dos egressos. Junior e Regis comentam que o NDE pode estabelecer
discussões com professores, discentes e egressos. Regis propões que disciplinas novas que
preencham essas lacunas primeiramente sejam testadas como optativas. Como
encaminhamento, o NDE propõe iniciar discussões com o Colegiado do Curso sobre os
planos de ensino das disciplinas, organizados por semestre, e deficiências dos discentes. 2)
Organização do NDE para adequação do PPC. O prof. Valdemar explica os encaminhamentos
com a Prograd e DENDC. Fica proposta uma reunião conjunta entre NDE, Colegiado e
DENDC no início de 2020.1 para avaliar o novo PPC. Entre os professores que estarão
disponíveis durante o período de férias letivas, dois integrantes do NDE irão analisar o
documento e definir encaminhamentos (se será necessário divisão de trabalho entre os
membros do NDE e como isso será realizado). 3) Adequação do PPC do curso à
curricularização da extensão. A profa. Ana irá distribuir a RESOLUÇÃO Nº 7, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2018 aos demais membros do NDE. O prof. Regis propõe que seja buscada a
informação sobre à adequação a essa resolução em outras instâncias da Unila. A profa. Ana
se encarrega de buscar essa informação. Para o próximo semestre, o prof. Regis propõe que
duas discussões sejam encaminhadas: reformulação do Ciclo Comum e curricularização da
extensão. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual, para constar, eu,
Ana Alice Eleuterio, lavrei a ata, que se aprovada, será assinada pelos participantes. Foz do
Iguaçu,13 de dezembro de 2019.
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(Assinado digitalmente em 13/02/2020 16:26 ) 
ANA ALICE AGUIAR ELEUTERIO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2142053 

(Assinado digitalmente em 13/03/2020 10:12 ) 
HELOISA MARQUES GIMENEZ 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1952009 

(Assinado digitalmente em 13/02/2020 15:57 ) 
REGIS DA CUNHA BELEM 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1528643 

(Assinado digitalmente em 14/02/2020 09:47 ) 
VALDEMAR JOAO WESZ JUNIOR 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2141557 
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