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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNWERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANÇA
ALIMENTAR

ATA N°39 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE

DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

Ata da Sessão Ordinária de Colegiado de Professores do Curso de

Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar, realizada no dia 12 de

setembro de 2018, às 9 horas e 40 minutos, na sala de reuniões do

ILAESP, nas adjacências do PTI.

1 Às nove horas e quarenta minutos, do dia doze de setembro de 2018, reuniram-se na sala de

2 reuniões do ILAESP, PTI, os docentes, técnico-administrativos em educação e discentes do Curso

3 de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar (DRUSA), do Instituto Latino-Americano de

4 Economia, Sociedade e Política (ILAESP). Estiveram presentes na reunião a coordenadora do curso

5 Sílvia Aparecida Zimmermann, os professores Guillermo Javier Diaz Viliavicencio, Valdemar

6 Wesz Junior, Ana Alice Aguiar Eleuterio, Exzolvildres Queiroz Neto, Dirceu Basso e Régis da

7 Cunha Belem, os representantes discentes Jandir Rodrigues e Laura Daher Lovato Domingues, e o

8 técnico-administrativo em educação Romulo Bassi Piconi. Na sequência a coordenadora submeteu

9 para a apreciação os pontos de pauta enumerados a seguir e encaminhamentos vinculados: 1.

10 Informes: a) Disciplinas de Economia: informou-se que foi criada uma turma de Introdução à

11 Economia para o curso de Administração Pública e Políticas Públicas utilizando-se o código da

12 disciplina de Desenvolvimento Rural de mesmo nome. A coordenação informou que apesar de isso

13 ter ampliado as possibilidades dos estudantes de cursar a disciplina, a PROGRAD fez este

14 procedimento sem consulta prévia aos cursos envolvidos que possuem ementas diferentes para as

15 disciplinas de mesmo nome. Dessa forma, informou-se que um memorando coletivo das

16 coordenações seria encaminhado para a PROGRAD registrando esse incômodo. b) Disciplina de

17 Estatística: informou-se que houve problemas em relação à oferta da disciplina de Estatística pois o

18 professor que ministraria a disciplina se afastou por motivos de saúde e a professora substituta que 7
19 poderia ministrar a disciplina estava de licença maternidade. Diante deste impasse houve a

20 realocação dos estudantes em outras disciplinas e o curso solicitou que houvesse a reoferta da

21 disciplina ou que fosse aberta uma disciplina que comportasse todos os estudantes de
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22 Desenvolvimento Rural. A coordenação informou que depois deste trabalho de realocação dos

23 estudantes o professor da disciplina comunicou que estaria disponível, mas a coordenação avaliou

24 que não faria mais sentido abrir a disciplina e que poderia negociar com o curso de Ciência Política

25 e Sociologia a oferta dessa disciplina nos próximos semestres uma vez que a situação dos

26 professores de Estatística na universidade é delicada. c) Folders do curso: informou-se que a

27 Secretaria de Comunicação da universidade elaborou folders para todos os cursos e que serão

28 disponibilizados ao curso em breve. d) Rede de Estudos Rurais: informou-se que os docentes

29 Sílvia Zimmermann e Régis da Cunha estão participando da Rede de Estudos Rurais que reúne

30 pesquisadores de Desenvolvimento Rural no Brasil e é um espaço importante para a divulgação do

31 curso e da instituição. Informou-se também que a rede realizará um evento daqui dois anos que o

32 curso poderá participar e que a professora Sílvia estava atuando junto à Comissão Consultiva

33 Nacional. e) III Congresso de Agroecologia Paranaense: o professor Dirceu informou que ele foi

34 convidado para fazer parte do III Congresso de Agroecologia Paranaense que será realizado entre os

35 dias 05 e 09 de novembro no PTI que será realizado com a participação de entidades da sociedade

36 civil e terá a apresentação de estudos e resumos expandidos. 1) Mestrado UNIOESTE: informou -

37 se que o edital para o mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável da UNIOESTE de Marechal

38 Cândido Rondon havia sido publicado e será socializado pela coordenação. g) Semana Integrada

39 UNILA: informou-se que entre os dias 16 a 19 de outubro vai acontecer a Semana Integrada de

40 Ensino, Pesquisa e Extensão da UNTLA com diversas atividades. Nos dias 18 e 19 ocorrerá a

41 Mostra de Cursos no Ginásio do Jardim Universitário onde haverá um estande para apresentar o

42 curso para a comunidade externa. Na próxima reunião de colegiado, será colocada em pauta a

43 discussão das estratégias do curso para a Mostra. h) Site do curso: a coordenadora apresentou o site

44 do curso e comunicou que a ideia é que o site seja um espaço de informações para os estudantes e

45 de transparência. Informou-se que as atas e os planos de ensino que não constam no SIGAA

46 poderiam ser acessadas no site e que em breve serão disponibilizados os links para os TCCs do

47 curso. I) Reunião NDE: informou-se que a próxima reunião do NDE será realizada no dia 18 às 9

48 horas e que seria interessante ser uma reunião conjunta com o Colegiado pois foi solicitada a

49 participação da Procuradora Educacional para tratar da revalidação do curso. Considerando que a

50 participação da Débora ainda não estava confirmada, a reunião seria mantida para tratar da revisão

51 dos livros do PPC. 2. Aprovação da ata da reunião anterior: o professor Guillermo solicitou a

5? retificação de uma de suas falas e o professor Neto questionou sobre a instauração da comissão que

(
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53 avaliará sua solicitação de redistribuição. A coordenação fez a alteração na ata como demandado e

54 solicitou que os presentes a assinassem ao final da reunião. Quanto à discussão suscitada pelo

55 professor Neto, a coordenação ponderou que a questão seria discutida em pauta específica, cabendo

56 àquele momento serem discutidas somente retificações ao texto da ata. Encaminhamento: aprovou
-

57 se a ata da última reunião com a retificação solicitada. 3. Redistribuição por permuta entre os

58 professores Rodrigo Meira Martoni (UFOF) e Neto (UNILA): informou-se que os membros da

59 comissão instituída na reunião anterior deveriam ser revistos e que um novo prazo para os trabalhos

60 da mesma fosse estabelecido. O professor Guillermo sugeriu que a solicitação fosse deliberada pelo

61 colegiado sem a necessidade de instauração da comissão, uma vez que o processo já se encontrava

62 em trâmite, O professor Dirceu ponderou que não estava claro o papel da comissão e sugeriu que

63 fosse convocada uma reunião extraordinária para deliberar a solicitação. O professor Régis arguiu

64 que foi inserido na comissão um prazo para realização dos trabalhos incompatível com suas

65 possibilidades de atuação e que o curso precisa dar um desfecho a esta situação mantendo o trabalho

66 da comissão mas sem determinação de data. Afirmou também que a saída do professor Neto já

67 estava resolvida, que ele só se mantém no curso por questões administrativas e procedimentais, que

68 a questão seria quem o curso receberia na permuta e que na sua opinião o professor Rodrigo não é

69 da área de Desenvolvimento Rural e isso não favorecia o fortalecimento do curso. A professora Ana

70 defendeu a necessidade da comissão para fazer uma análise dos documentos do processo que

71 subsidiará a decisão do colegiado e reforçou a necessidade do colegiado em definir os nomes da

72 comissão e de um prazo para o trabalho da mesma. O professor Neto observou que não seria bom

"- 73 para o curso se fechar em si mesmo, que ele já não conseguia mais dialogar com algumas áreas e

74 que o professor Rodrigo possui características que seriam interessantes para o curso. Arguiu que

75 não via problemas com a comissão, mas sim com a questão das datas e com a falta de retorno sobre

76 a solicitação. Reforçou a necessidade de se estabelecer um prazo para que se evite a procrastinação,

77 que a comissão se reúna e faça o parecer para o colegiado apreciar. A coordenadora questionou o

78 colegiado sobre a manutenção dos nomes, prazo da comissão e sobre a possibilidade de uma

79 reunião extraordinária ainda esse mês para deliberar a matéria. Professor Régis afirmou que não

80 poderia participar da comissão nessas condições pois não seria o suficiente para tomar uma decisão

81 clara e observou que o processo não é somente administrativo. Professora Ana ponderou que esse

82 processo não seria de uma só via em que o colegiado se manifestaria sobre o direito do professor,

83 mas tem a ver com o próprio curso. A coordenadora afirmou que achou prudente retomar e a
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84 discussão no colegiado, também levando em consideração a sugestão do professor Dirceu sobre a

85 convocação de uma reunião extraordinária e que em conversas realizadas com pessoas que

86 solicitaram redistribuição verificou que esses processos tendem a ser complexos e demorados e que

87 o curso estava andando no ritmo que lhe é possível, O discente Esteban opinou que seria muito bom

88 uma formação que propiciasse um diálogo com outras áreas e que essa decisão fosse feita no

89 colegiado e não em comissão, possibilitando assim a participação estudantil. O discente Jandir

90 sugeriu que fosse realizada a reunião extraordinária do colegiado em 15 dias, havendo ou não a

91 comissão. Professor Junior ponderou que a comissão possui papel importante para amadurecer a

92 proposta, mas por questões de tempo e pessoas disponíveis sugeriu que, caso não seja possível

93 conformar a comissão, que fosse convocada uma reunião extraordinária para deliberar a solicitação

94 desde que haja tempo hábil para análise do processo por todos os membros do colegiado.

95 Encaminhamento: aprovou-se reunião extraordinária para deliberação da solicitação de permuta

96 para o dia 26 de setembro às 9 horas, com teto para discussão até às 11h 25mm. 4. Semana

97 Acadêmica: o discente Jandir apresentou a programação da semana acadêmica que ocorrerá entre

98 os dias 29 de outubro e 01 de novembro e solicitou que o colegiado pensasse em alguma estratégia

99 que garantisse a participação dos estudantes na semana e que fossem produzidos certificados para a

100 comissão de organização da semana. O discente Esteban solicitou a participação dos professores na

101 semana, pois a semana faz parte da construção do curso entre alunos e professores e seria

102 importante que cada professor apresentasse suas contribuições e atividades para que os estudantes

103 conheçam suas áreas de interesse. A coordenadora parabenizou a iniciativa dos estudantes, afirmou

'-i04 que a proposta está coerente com uma revisão do curso baseada em diálogos com os egressos,

105 recomendou que fosse pensado um tema norteador que amarrasse as atividades e solicitou que os

106 estudantes encaminhem as informações sobre os convidados externos para que seja feito o

107 planejamento orçamentário. Professor Guillermo sugeriu que houvesse um espaço para a

108 apresentação das pesquisas dos professores, pois muitas vezes a relação com os estudantes fica

109 restrita às disciplinas e eles acabam não conhecendo o trabalho dos professores. Sugeriu também

110 que o enfoque da semana seja interdisciplinar, pois mesmo que o curso tenha se orientado mais para

111 uma determinada linha, é importante demonstrar que existem outras possibilidades. Professor Régis

112 questionou se haveria uma lista de presentes respaldada pelo colegiado ou se ficaria a cargo do

113 professor e afirmou que não cobraria síntese das atividades. O discente Juan reforçou a necessidade

114 de tratar a interdisciplinaridade no curso e que sugeriu que cada professor tomasse a decisão sobre
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115 uso da semana nas aulas. Encaminhamento: os estudantes encaminharão para a coordenação as

116 necessidades de convidados externos e espaços e avaliarão as sugestões do colegiado. 5. Processo

117 Gabriela Fernandes: a discente solicitou que uma disciplina do curso de Letras fosse incluída no

118 rol de disciplinas optativas. Encaminhamento: aprovou-se a inclusão da disciplina Terceira

119 Margem: Guarani I (LETOO12) no rol de disciplinas optativas do curso. 6. NDE: o professor Neto

120 relatou que a professora Ana assumiria a presidência do NDE e que a professora Silvia Lilian

121 solicitou sua saída, o que gerou a necessidade de recomposição. O professor Junior reforçou que

122 além dessas mudanças seria necessária a indicação de um novo vice. Encaminhamento: caso o NDE

123 consiga até dia 26 definir os integrantes da nova composição do NDE, esta será referendada na

'-. i24 reunião extraordinária. 7. Férias da coordenação: a coordenadora informou que estaria de férias a

125 partir de 01 de janeiro para poder estar presente durante o período de matrículas. 8. Composição da

126 representação estudantil: informou-se que no dia 14 de agosto os estudantes se reuniram para

127 recompor a representação estudantil no colegiado, para que seja possível publicação a Portaria com

128 Composição do Colegiado DRUSA. Na ocasião houve nova eleição entre os estudantes e decidiu-se

129 a seguinte composição: Jandir Rodrigues (titular) / Anderson Sanabria (suplente) e Laura

130 Domingues (titular) I Ronny Curtem (suplente) (ATA EM ANEXO). Encaminhamento: o colegiado

131 referenda a eleição discente e aprova os novos representantes. Para fins da publicação da Portaria de

132 composição do Colegiado de DRUSA, seguem os nomes de todos os integrantes: Presidente Silvia

133 Aparecida Zimmermann; vice-Presidente Valdemar João Wesz Junior; Representação Docente

134 Titular: Ana Alice Aguiar Eleuterio, Dirceu Basso, Exzolvildres Queiroz Neto, Guillermo Javier

35 Diaz Villavicencio, Régis da Cunha Belem; Representação Discente: Jandir Rodrigues (titular) /

136 Anderson Sanabria (suplente) e Laura Daher Lovato Domingues (titular) I Ronny Curtem

137 (suplente). Representação TAE Titular: Yasminn Fouad Abbas. Nada mais havendo a tratar, deu-se

138 por encerrada essa reunião às 12 horas e 30 minutos, eu, Romulo Bassi Piconi, lavrei esta ata, que
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139 se aprovada, será assinada pelos participantes.


