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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANÇA
ALIMENTAR

ATA N°41 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE

DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

Ata da Sessão Ordinária de Colegiado do Curso de

Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar, realizada no

dia 03 de outubro de 2018, às 9 horas, na sala de reuniões do

ILAESP, nas adjacências do PTI.

I As nove horas, do dia três de outubro de 2018, reuniram-se na sala de reuniões do ILAESP, PTl,

2 os docentes, técnico-administrativos em educação e discentes do Curso de Desenvolvimento

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

4 Política (ILAESP). Estiveram presentes na reunião a coordenadora do curso Silvia Aparecida

5 Zimmermann, os professores Guillermo Javier Diaz Villavicencio, Valdemar Wesz Junior,

6 Exzolvildres Queiroz Neto, Dirceu Basso e Régis da Cunha Belem, os representantes discentes

7 Jandir Rodrigues e Laura Daher Lovato Domingues, e a técnica-administrativo Yasminn Fouad

13 Abbas A professora Ana Alice Eleuténo justificou ausência por estar em outro compromisso

9 institucional. Na sequência a coordenadora submeteu para a apreciação os pontos de pauta

10 enumerados a seguir; 1) Informes: Ill SADRUSA, Cadeira COMSEA FOZ, Publicação Portaria,

li Amostra de cursos de 16 a 21 de outubro no ginásio do JU. 2) Aprovação da ata de colegiadc

12 anterior: Com as solicitações de alteração aceitas, a ata da reunião anterior, ocorrida no dia 26

13 de setembro deste ano, foi lida e aprovada de forma unânime pelos presentes na reunião. 3)

14 Classificação do Curso para responder demanda da Procuradoria Pedagógica:

15 Encaminhamento: Será feito um convite para a Débora, procuradora pedagógica, para participar

16 da próxima reunião de colegiado para discutir o tema. E será encaminhado um memorando com

17 os esclarecimentos da reunião solicitando trocar o curso de área. A sugestão acordada entre os

18 presentes é Área geral 03 Ciências Sociais, jornalismo e informação; Área específica 038

19 Programas interdisciplinares abrangendo ciências sociais, jornalismo e informação; Área

20 detalhada 0388 - Programas interdisciplinares abrangendo ciências sociais, jornalismo e

21 informação; Rótulo 0388P01 Programas interdisciplinares abrangendo ciências sociais, jornalismo

22 e informação. 4) Solicitação do Professor Régis para rever ponto da ata 37: Professor Regis
'

23 solicita retificação da ata que indica como encaminhamento que o mesmo estaria responsável por
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24 acompanhar os estudantes nas próximas jornadas agroecológicas, indica que não se

25 disponibihzou e pede para que esta menção seja retificada na ata. Jandir comenta que seria

26 importante alguém ficar responsável para estar presente na atividade. Guillermo comenta que esta

27 é uma questão que depende da disponibilidade do professor. Jandir comenta a necessidade de

28 aproximação com as organizações e movimentos sociais. Encaminhamento: Acordou-se que o

29 assunto "relação com movimentos sociais rurais e do campo na região", bem como

30 "acompanhamento à jornada agroecológica", será ponto de pauta em próxima reunião do

31 colegiado. 5) Composição do NDE: Professor Dirceu comenta que é importante os professores

32 fazerem um rodizio e que somente se inclua professores de outros cursos no caso de não haver

33 disponibilidade dentro do curso de DRUSA e solicita esclarecimentos do professor Regis sobre o

34 motivo dele não participar do NDE. Régis comenta ser por questões pessoais que agora o

35 impedem de participar, mas que futuramente não descarta essa possibilidade. Encaminhamento:

36 Composição do NDE sendo presidente a Professora Ana Alice Eleutério, vice o professor

37 Waldemar Wesz Junior, Professor Exzovildres Neto como secretário; e os demais membros,

38 Heloisa Marquez Gimenez e Julio da Silva Moreira. 6) Disciplinas 2019.1: Encaminhamento:

39 Fazer uma reunião em uma segunda-feira de manhã para discutir a grade do próximo semestre e

40 pensar em uma estratégia para garantir que as disciplinas da professora Erika em DRUSA se

41 mantenham, já que a mesma estará afastada. Professor Dirceu se disponibiliza para ministrar a

42 disciplina em último caso. Sem mais, deu-se por encerrada essa reunião as 11 horas e 36

43 minutos. Eu, Yasminn Fouad Abbas, lavrei esta ata, que se aprovada, será assinada pelos

44 presentes, Foz do Iguaçu, 03 de outubro de.018.
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