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MINISTERIO DA EDUCAÇAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE DESENVOLViMENTO RURAL E SEGURANÇA
ALIMENTAR

ATA N°45 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE

DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

Ata da Sessão Ordinária de Colegiado dc Professores do Curso dc

Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar, realizada no dia 13 dc

março dc 2019, às 9 horas e 00 minutos, na sala de reuniões do

ILAESP, nas adjacências do PTI.

As 9h e 00 minutos, de 13 de março de 2019. reuniram-se na sala de reuniões do !LAESP, PT!, os

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

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

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

Exzovildres Queiroz Neto, Valdemar Wcsz Junior, Régis da Cunha Belem, Dirccu Basso e OS representantes

discente Jandir Rodriucs e Anderson Zambrano e eu TAE do apoio às coordenações, redatora desta Ata,

Yasminn Fouad Abbas. Professora Ana Eleutério justificou ausência. pois ministra disciplina obrigatória no

horário em que foi realizada a reunião. Na sequência a coordenadora submeteu para a apreciação os pontos dc

pauta enumerados a seguir e encaminhamentos vinculados: 1. Ata anterior: A ata foi aprovada sem

alterações; 2. Definir as datas para as reuniões do Colegiado dc 2019: Encaminhamento: As reuniões do

primeiro semestre ocorrerão as primeiras quintas-feiras do mês corrente, para permitir a participação da prof

Ana que ministra aula nas quartas-feiras pela manhã e eu TAE, que também assessoro o curso de Relações

Internacionais nas quartas-feiras pela manhã. No segundo semestre foram mantidas as primeiras quartas de

cada mês. As datas das reuniões do Colcgiado serào, portanto. 04/04. 09/05, 06/06, 04/07, 14/08, 04/09,

02/lo, 06/Il. 11/12, mais 2 reuniões extraordinárias que serão definidas posteriormente: 3. Aprovação dos

planos de ensino de 2019.1: Encaminharnentos: Fica aprovado pelo Colegiado que a Professora Silvia

poderá aprovar os planos dc ensino. 4. Reconhecimento das disciplinas dea discente Silvia Belen: Sobre o

reconhecimento das disciplinas GEROOSO - Português/Espanhol adicional básico e GEROO4O -

Português/Espanhol adicional básico e também das disciplinas GEROOS I - Português/Espanhol adicional

intermediário I e GEROO41 - Português/Espanhol adicional intermediário I, Professor Régis comenta que não

é justo que a discente tenha cursado a disciplina básica, tendo sido aprovada e ido para a intermediária.

depois. cr obrigada a voltar a disciplina básica para cumprir mais carga horaria. Professora Silia comenta

qu es'c cau c\ idencia um problema na Unix ercidade. que é o luto de ter urn ciclo comum que nào é comum
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a todos os cursos. Professor Guillermo sugere que a discente lça uma prova dc extraordinário saber para

validar a disciplina. Encaminhamentos: O colegiado se posiciona favorável a demanda da discente e que o

processo seja encaminhado a PROGRAD para efetiva aprovação da equivalência interna das disciplinas

GEROOSO -

Português/Espanhol adicional básico e GEROO4O - Português/Espanhol adicional básico e

também das disciplinas GEROOSI -

Português/Espanhol adicional intermediário I e GEROO4I -

Português/Espanhol adicional intermediário 1. Quanto ao aproveitamento das disciplinas EMT0003 -

Pré-cálculo para DSAOO77 - Fundamentos de matemática e também QU10026 - Química Geral para

DSAOO74 - Fundamentos da química para a agricultura, ficam aprovadas pelo colegiado. 5. Definição da

comissão eleitoral para as eleições da coordenação: Encamínharnentos: A comissão eleitoral fica definida

com os seguintes componentes: Docente Guillermo Javier Diaz Víllavicencio e discentes Jandir Rodrigues e

Anderson Zambrano. 6. PPC/NDE: Professor Júnior faz um relato sobre a revisão dc bibliografia que está

sendo realizada pelo NDE. Encaminhamcntos: Na próxima reunião o NDE apresentará uma proposta de

alteração nas bibliografias do PPC. 7. Planejamento DRUSA 2019 (situação dos discentes de DRUSA,

visita do MEC, atividades coletivas do curso, semana acadêmica): Professora Silvia apresenta realidade

quantitativa dos discentes de DRUSA. Encaminhamentos: Fica encaminhado que haverá uma reunião

extraordinária para debater as questões sobre avaliação do Curso e estratégias a serem empregadas para isto.

Na sequencia a protssora Silvia apresentou o segundo questionário que deverá ser respondido para o MEC.

Encaminhamcntos: o questionário de avaliação do MEC repassado pela professora Silvia será iniciado pelos

professores e pelo Apoio e sugestões serão apresentadas na próxima reunião. Prof. Sib ia irá en lar o

questionário com questões preenchidas pela coordenação, indicando as demais questões que de erão ser

respondidas pelos colegas. 8. Relatório de atividades realizadas, no período de 2016 até março dc 2019,

pelo docente Dr. Dirceu Basso conforme o Acordo de cooperação técnica celebrado entre a UNILA e a

tJNIOESTE: Acorde de Cooperação Técnica Unila n° 02- AC/2016 e Unioeste n° 05/2016: Professor

Dirceu faz um relato de sua participação no convênio dc cooperação entre Unila e Uniocste e apresenta o

relatório e comenta sobre as atividades realizadas. As atividades realizadas pelo professor são feitas

paralelamente coin a carga horaria dc 8 horas na universidade. Encaminhamcntos: Fica aprovado o relatório

pelo colegiado. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada essa reunião as 12 horas e 35 minutos, eu,

Yasminn Fouad Abbas, lavrei esta ata, que se aprovada, será assinada pelos participantes. Foz do Iguaçu,

treze dc março dc 2019.
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