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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANÇA
ALIMENTAR

ATA N°44 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE

DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANÇAALIMENTAR

Ata da Sessão Ordinária de Colegiado de Professores do Curso de

Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar, realizada no dia 12 de

dezembro de 2018, às 9 horas e 00 minutos, na sala de reuniões do

ILAESP, nas adjacências do PTI

1 As 9h e 00 minutos, de 12 de dezembro de 2018, reuniram-se na sala de reuniões do ILAESP, PT!, os

2 professores, técnicos e discentes do Curso de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar (DRUSA), do

3 Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política (!LAESP). Estiveram presentes na reunião a

4 coordenadora do Curso Silvia Aparecida Zimmermann, os professores Guillermo Javier Diaz Villavicencio,

5 Ana Alice Aguiar Eleuterio, Exzovildres Queiroz Neto, Régis da Cunha Belem, Dirceu Basso e o

6 representante discente Jandir Sanjar e eu TAE do apoio às coordenações, redatora desta Ata, Yasminn Fouad

7 Abbas. Na sequência a coordenadora submeteu para a apreciação os pontos de pauta enumerados a seguir e

8 encaminhamentos vinculados: 1. Informes (cancelamento permuta Neto-Rodrigo, reunião Ensalamento e

9 grade 2019.01; participação em reunião CIES; Comissão de acompanhamento de estudantes; Publicação da

10 nova composição do NDE); 2. A Ata da reunião anterior: A ata anterior foi aprovada por todos; 3.

11 Participação de DRUSA na organização do I Congresso Internacional em Alto Paraná sobre

2 Alimentação Saudável e Prevenção de Enfermidades Crônicas - reunião com Reitor no dia 04/12 e

13 equipe do lado Paraguaio. Professora Silvia comenta que participou de reunião na Reitoria com

14 representantes da equipe paraguaia que está organizando o evento e que convidaram o Curso de Drusa para

15 participar da organização. Professor Dirceu comenta que não poderá participar, pois estará coordenando um

16 evento sobre aquicultura e pesca que ocorrerá em setembro, mas que as preparações começam já em

17 fevereiro. Jandir se dispõe a ajudar. Encaminhamentos: Este assunto será tratado com maior ênfase em uma

18 futura reunião. 4. Aprovação das bancas de defesa de TCC: Silmar Francisco dos Santos, Henry

19 Piovesana, Rocio Celeste Ovelar Cuenca, Yona Gabriela de Castilho e Idege Aimable:

20 Encaminhamentos: As bancas foram aprovadas pelo Colegiado. 5. Visita MEC - orientações e divisão de

21 tarefas: Professora Ana Alice pede que conste em ata uma reclamação com relação ao Apoio as

22 Coordenações sobre a demanda de levantamento da bibliografia do curso que foi solicitada pelo NDE e não

23 foi entr ue no prazo. Professora Silvia mostra os formulários que já foram pr cidos or ela a título de
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24 informe e mostra também os formulários a serem preenchidos para avaliação do MEC, e comenta que

25 necessitará de ajuda dos docentes para preenchê-los e debatem as tarefas a serem feitas. Encaminhamentos:

26 Professores irão ler os questionários e ajudar a preencher; cada professor atualizará o seu curriculum lattes e

27 todos os documentos que serão necessários; NDE juntamente com o Apoio fará o levantamento da

28 bibliografia. 6. Dupla Titulação Drusal Engenharia em Ecologia Humana (UNA) e pesquisa sobre

29 Cursos na América Latina. Professora Silvia apresenta o estudo que vem realizado junto com Bolsista e

30 sobre diálogo com professores da UNA/Py para dupla titulação. Professor Guillermo comenta que seria

31 muito proveitoso para os egressos do curso. Dirceu também apoia a questão, apenas questiona a posição das

32 Engenharias. Jandir comenta que seria um passo muito importante para o curso para buscar parcerias em

33 universidades em outros países. Neto fala sobra os custos para a manutenção de bolsas dos discentes. Regis

34 comenta que isso e otimo para acumular conhecimento sobre dupla titulação Encaminhamentos Professora

35 Silvia enviará novamente a grade das disciplinas comparadas para que todos possam avaliar a viabilidade e

36 futuramente discutir a aprovação ou não do processo de dupla titulação. 7. Retrospectiva 2018 e

37 Retrospectivas anteriores (avaliação da semana acadêmica de 2018) - combinar colaboração dos

38 professores estudantes no documento em anexo: Professora Silvia mostra documento elaborado sobre

39 retrospectiva do Curso. Comenta que foi muito importante que esse ano o orçamento ter sido distribuído por

40 curso, o que possibilitou a realização de diversas atividades no Curso de DRUSA. Encaminhamentos:

41 Professor Guillermo verificará com o setor de transporte as datas de todas as viagens feitas pelos professores

42 do curso; Professores enviarão todos os eventos e atividades que foram realizadas desde 2015 por cada um,

43 para colaborar no histórico da retrospectiva do Curso. 8. Planejamento de 2019: Encaminhamentos: Na

44 primeira reunião do ano que ficou marcada para 13 de março, será definido o calendário de reuniões do

15 Colegiado ao longo do ano, também será definida a comissão eleitoral e fica como ponto de pauta um

46 seminário de abertura - aula magna, bem como a semana de recepção. 9. Aprovar equivalência do discente

47 Leonardo da Silva Lopez da disciplina de Antropologia ANT0001 - Etnologia das Populações Rurais

48 com DSAOO19 - Antropologia das Populações Rurais: Encaminhamentos: Fica aprovada a equivalência

49 pelo Colegiado, como equivalência temporária, dada a condição do discente. Nada mais havendo a tratar,

50 deu-se por encerrada essa reunião as 11 horas e 45 minutos, eu, Yasminn Fouad Abbas, lavrei esta ata, que se

51 aprovada, será assinada pelos participantes. Foz do Iguaçu, doze de dezembro de 2018.
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