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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANÇA
ALIMENTAR

ATA N°47 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 09 de

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

ILAESP, nas adjacências do PTI.

1 As 9h e 00 minutos, de 09 de maio de 2019, reuniram-se na sala de reuniões do ILAESP, Ff1, os professores,

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

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

4 coordenadora do Curso Silvia Aparecida Zimmermann, os professores Valdemar Wesz Junior. Ana Alice

5 Aguiar Eleuterio, Exzovildres Queiroz Neto. Régis da Cunha Belem. Dirceu Basso e os representantes

6 discentes Jandir Rodrigues, Anderson Esdben Sanabria Zambrano e Ronny Esteban Ortiz Curten e a TAE do

7 apoio às coordenações, Yasminn Fouad Abbas. Justificou sua ausência o docente Guillermo Javier Diaz

8 Villavencio. Na sequência a coordenadora submeteu para a apreciação os pontos de pauta enumerados a

9 seguir e encaminhamentos vinculados: 1. Ata anterior: A ata foi aprovada por todos. 2. NDE - alterações

10 no PPC: Professora Ana comenta que neste momento a revisão do PPC se restringiu as ementas e textos das

11 disciplinas e inseriu componentes práticos. Foi revista toda a bibliografia do curso e foram feitas alterações,

12 pois muitas referências não estavam disponíveis na biblioteca. Professor Dirceu comenta que as

13 modificações feitas praticamente não alteram a estrutura do PPC. Professor Junior comenta que não houve

14 mudanças estruturais, pois a Portaria 61 impede diversas propostas e que no momento se concentraram nas

15 alterações das bibliografias. Professora Silvia comenta que seria ideal o dialogo com outras instituições para

16 que se construa uma matriz curricular nacional. Professora Ana sugere que se o PPC não for aprovado no

17 momento, que o documento volte para o NDE para rever pontualmente os casos de Extensão Rural e

18 Química. Encaminhamentos: Foi aprovado pelo colegiado o PPC apresentado pela professora Ana. 3. Relato

19 Reunião CPA: Professor Junior faz um relato sobre a reunião do dia 03 de maio em que participaram apenas

20 13 discentes, comenta que o ideal seria um mínimo 24 e que é importante motivar os estudantes e docentes

21 para participar da próxima avaliação que ocorrerá em maio deste ano. Professora Silvia comenta que é

22 importante deixar registrado que o colegiado se preocupa com as questões apontadas pela CPA irá buscar

23 alternativas para considera-las nas atividades do Colegiado. Professora Ana sugere que seja feita uma reserva
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24 de sala para convidar os estudantes a participarem d. avaliações da CPA em maio. Encaminhamentos: Serão

25 feitas cópias das avaliações para cada docente, para que possam fazer sugestões e é prevista reserva de sala e

26 divulgação a próxima avaliação da CPA para motivar os estudantes do curso participarem. 4. Visita do MEC

27 - Avanços no Questionário II: Cada professor presente fez um relato do que foi feito em sua parte do

28 questionário. Professora Silvia criou uma pasta no Drive para que todos possam acompanhar o que é feito no

29 documento. Encaminhamentos: Será apresentada uma primeira versão do documento na próxima reunião do

30 Colegiado. 5. Grade 2019.02: Encaminhamentos A grade irá circular entre os professores assim que os

31 horários do Ciclo Comum forem enviados. Será feito um diálogo com os docentes de outros institutos para

32 verificar as disciplinas. Professor Dirceu sugere que seja feito um rodízio de docentes que assumirão as aulas

33 no sábado. 6. Processo relativo ao estudante Leonardo da Silva Lopez - Equivalência disciplina

34 ANTOO11 - Etnografia das Populações Rurais com DSAOO19 Antropologia das populações Rurais.

35 Encminhament : A disciplina ANTOO1 1 será retirada do rol de optativas do curso de DRUSA e será

36 reconhecida equivalência desta disciplina com a disciplina DSA0019 Antropologia das populações Rurais.

37 aprovada pelo colegiado, com a abstenção da Professora Silvia. No caso dos discentes que já cursaram tal

38 disciplina, a carga horaria será contabilizada como disciplinas livres. 7. Solicitação de Mariana Mamani de

39 reconhecimento de disciplinas livres no rol de optativas DRUSA (H1L0037 - História dos Povos

40 Originários e LETOO37 - Gestão Cultural). aminhamentos: Fica aprovado pelo colegiado a inclusão

41 das disciplinas fl1L0O37 - História dos Povos Originários e LETOO37 Gestão Cultural no rol de optativas

42 de DRUSA. 8. Solicitação de Ronny Ortiz de equivalência da disciplina Agricultura Urbana (cursada

43 em mobilidade acadêmica) e as disciplinas DSAOOS8 e D5A0059 - Tópicos de Desenvolvimento Rural 1

44 e II; e que a disciplina ANTOOS7 - Nacionalidades, Fronteiras e Migrações conste no rol de

45 componentes optativos de DRUSA): EncaminhArnentos: Fica aprovado pelo co1egiado a inclusão da

46 disciplina ANTOO57 no rol de optativas de DRUSA, bem como as equivalências solicitadas pelo discente. 9.

47 Informes (Mobilidade Internacional - 02 alunos foram aprovados para mobilidade; eleições da

48 coordenação final de maio; JURA): dados os informes. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encelTada a

49 reunião as 12 horas e 25 minutos, eu, Silvia Aparecida Zimmermann. lavrei esta ata, que se aprovada, será

50 assinada pelos participantes. Foz do Iguaçu, nove de maio
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