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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
. NIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

OORDENAÇÃO DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANÇA
ALIMENTAR

1TA N°49 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 04 de julho de 2019, às

9 horas e 00 minutos, na sala de reuniões do ILAESP, nas adjacências
do PT!.

' 09h e 00 minutos, de 04 de julho de 2019, reuniram-se na sala de reuniões do ILAESP, PT!, os

2 prJesores. kcnicos e discentes do Curso de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar (DRUSA), do

3 n ;tlulo Lalino-Arnericano de Economia, Sociedade e Política (ILAESP). Estiveram presentes na reunião o

4 .c ordcnadoi 1)0 ('urso Valdemar João Wesz Júnior, os professores Silvia Aparecida Zimmermann, Ana Alice

S Auiar Eleuterio, Exzovildres Queiroz Neto, Régis da Cunha Belem, Dirceu Basso, Guillermo Javier Diaz

6 V Ilav.ncio e os representantes discentes Ian do Carmo de Oliveira, Johan Sebastian Romero Violeth e eu

7 PAL. do apoio às coordenações, redatora desta Ata, Yasminn Fouad Abbas. Na sequência o coordenador

8 sun-teeu p.a a apreciação os pontos de pauta enumerados a seguir e encaminhamentos vinculados: 1. Ata

9 :;tr.terior: \ aa foi aprovada por todos. 2. Visita do MEC (Avanços no questionário II -Alteração de área

10 k cai:lastro de DRUSA): Professor Junior comenta que recebeu um memorando do Michael Jackson

1 rerç: rido a importância dejá se ter uma versão pronta do questionário II, pois é mais simples fazer apenas

12 ;;lum is alterações posteriormente, cio que ter somente 1 5 dias para fazer o relatório desde o começo.

13 Jn7ormou também que o curso de DRUSA mudou de área. Encaminhamento: Quem ainda não finalizou suas

14 respectivas partes do questionário, terminar até dia 09/08 e enviar para que todos tenham acesso e possam ler

15 artes a próxima reunião. 3. 0 discente Miguel Storniolo Berezoski Filho solicita equivalência externa

1(1 pra s componentes LIB000I e DSAOO74, através das disciplinas Libras, Química Analítica

17 E :pernienial e Química Inorgânica I respectivamente, cursadas na Universidade Federal do Pampa;

18 so[eint equivalência interna de DSAOO73 e DSAOO39, através das disciplinas NATOO34, NATOO3I e

1) N TO24, respeclivamente, cursadas no curso de Ciências da Natureza na UNILA: Professor Junior

21) .cneii a que avaliou as ementas apresentadas pelo discente e que com exceção de DSAOO39, as outras

2. di;dpl nas equivalem para o aproveitamento e sugere que o discente, futuramente, utilize as disciplinas

22 'J Vii) 31 e NATOO24 como optativas. Encaminhamento: O colegiado aprova as equivalências para

23 ) Oi73. DSAOU74 e LIB0001. 4. Estágio no cursoUSA (Silvia/Ana): Professora Silvia comenta que
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24 existem instituições interessadas que os discentes de DRUSA façam estágio com eles. Comenta também que

25 como no curso não tem estágio obrigatório, sugere, junto com a professora Ana, que todo semestre seja

26 aberto um edital pelo curso e que sejam ofertadas bolsas para suprir as remunerações mínimas dos discentes,

27 e que esse orçamento saia do curso, mas que a abertura de edital e a quantidade de bolsas ofertadas, sempre

28 dependerá do orçamento disponível para aquele respectivo semestre. Encaminhamentos: Professora Silvia

29 fica como responsável para coordenar este processo quando houver verba, com apoio da proL Ana. O

30 colegiado aprova este tema desde que haja orçamento disponível para o mesmo. 5. Estudo scbre

31 similaridades entre cursos DRUSA (Silvia/Ronny) e Pesquisa Egressos (Silvia/l)iana): Professora Silvia

32 apresenta slide com informações dos egressos e comenta sobre as similaridades entre o curso de DRLJSA na

33 LTNTLA e cursos de Desenvolvimento Rural em outras universidades. Após a apresentação os presentes

34 parabenizaram a prof. Pela iniciativa. Encaminhamentos: Incorporar esses elementos nas resposta. ao

35 questionário do MEC e nas futuras discussões sobre o curso. 6. Aprovação das bancas de TCC (Maria

36 Victoria Garayo Mereles, Martin Jeremias Franco Castifleira, Gabriela Fernandes d Souza, Ronny

37 Esteban Ortiz Curten e Ana Laura Delvalle Fernandez): Encaminhamentos: O colegiado aprova as

38 bancas. 7. Ônibus para a 18 Jornada Agroecológica de Curitiba (29/08 a 01/09): Encaminharnentos: O

39 curso ainda não possui orçamento disponível, mas será solicitado via memorando e se não tiver resposta, será

40 feita uma demanda na ouvidoria. E irá solicitar que parte deste recurso venha do ILAESP, pois o curso não

41 terá verba para arcar com esse deslocamento sozinho, além do fato de que discentes de outros cursos também

42 participam do mesmo. 8. Disciplinas de Férias Discente Yoná: Encaminhamentos: Caso a disciplina

43 cursada pela aluna tenha pré-requisitos, o curso irá solicitar a quebra do mesmo. 9. Liberação dos discentes

44 para palestra inaugural do segundo semestre de 2019 de DRUSA com John Wilkison (07/08 no período

45 da manhã): Encaminhamentos: Aprovada pelo colegiado a liberação dos discentes. lo. Informes (Il

46 Seminário Internacional de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentavel; Evento Debate da

47 Cadeia da Pesca (Dirceu); Iniciação Cientifica do Ensino Médio (Junior); Conferencia Municipal de

48 Segurança Alimentar (Silvia): Dados os informes. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada essa

49 reunião as 12 horas e 00 minutos, eu, Yasminn Fouad Abbas, lavrei esta ata, que se aprovada, será assinada

50 pelos participantes. Foz do Iguaçu, quatro de julho de 2019.
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