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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANÇA
ALIMENTAR

ATA N°50 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 14 de agosto de 2019,

às 9 horas e 00 minutos, na sala de reuniões do ILAESP, nas

adjacências do PTI.

1 As 09h e 00 minutos, de 14 dc agosto de 2019, 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 (ILAESP), Estiveram presentes na reunião o

4 coordenador do Curso Valdemar Wesz Júnior, os professores Silvia Aparecida Zimmermann, Exzovildres

5 Queiroz Neto, Regis da Cunha Belem, Dirceu Basso, Guillermo Javier Diaz Viliavencio e os representantes

6 discentes Ian do Carmo de Oliveira, Johan Sebastian Romero Violeth e eu TAE do apoio às coordenações,

7 redatora desta Ata, Yasminn Fouad Abbas. Na sequência o coordenador submeteu para a apreciação os

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

9 por todos. 2. Visita do MEC (Avanços no questionário II): Professor Junior mostra e comenta sobre o

10 documento que já tem pronto e o que ainda está faltando. Encaminhamento: Equipe do apoio enviar e-mail

11 aos professores para que enviem os documentos para preenchimento do formulário de atributos docentes. E

12 que todos os professores que ainda não terminaram as partes das quais ficaram encarregados, seguir na busca

13 de informações para finalizar o que falta. 3. Aprovação dos planos de ensino 2019.2: Professor Junior

14 comenta que dia 21 de agosto é a data máxima para registro dos planos de ensino no sistema.

15 Encaminhamento: O colegiado autoriza o coordenador Junior a aprovar os planos de ensino por ad

16 referendum. 4. Orçamento para o curso: Professor Junior comenta o que foi passado pelo Instituto sobre

17 orçamento do curso e os recursos disponíveis. Encaminhamentos: 5. Jornada Agroecológica

18 (Johan): Encaminhamentos: Orienta-se ao professor responsável que faça a solicitação do ônibus para o

19 Instituto. 6. Semana Acadêmica (Johan): Encaminhamentos: Encaminha-se que os discentes definam a data

20 da Semana Acadêmica o quanto antes para que todos os docentes possam se planejar.. 7. Conteúdo da

21 disciplina Fundamentos da Matemática: Encaminhamentos: O colegiado aprova que será solicitado para

22 retirar da ementa de Fundamentos da Matemática, a parte de limites derivadas e integrais. Será feita uma

23 reunião com a coordenação, o NDE e o docente responsável pela disciplina para discutir a disciplina. 8.
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24 Disciplina Estatística: Professor Junior comenta que o docente responsável pela disciplina está com

25 problemas de saúde e fará uma cirurgia precisando ficar afastado por, no mínimo, 30 dias e que quando

26 voltar ao trabalho replanejará a disciplina. Encaminhamentos: O colegiado seguirá acompanhando este tema.

27 9. Inclusão da disciplina LEP0008 - Leitura e Produção Textual como componente optativo do curso

28 (retificação de decisão ad referendum para que a discente Yoná Gabriela de Castilho pudesse colar

29 grau): Encaminhamentos: O colegiado aprova a decisão ad referendum do coordenador. 10. Informes

30 (Portaria 61; Publicação em portaria do nome da professora Silvia como responsável pelo setor de

31 estagio do curso; Possibilidade de professor visitante para o curso; Participação do curso em evento da

32 Unloeste; Dirceu propõe a estabelecer uma aproximação com a Universidade de Chapingo no México;

33 Regis destaca a construção de uma aproximação com a Arede/RS): Dados os informes. Nada mais

34 havendo a tratar, deu-se por encerrada essa reunião as U horas e 00 minutos, eu, Yasminn Fouad Abbas,

35 lavrei esta ata, que se aprovada, será assinada pelos participantes. Foz do Iguaçu, quatorze de agosto de

36 2019.
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