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REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata da terceira Reunião Ordinária do Colegiadodo

Curso de GeografiaLicenciatura,realizada no dia

09 de maio de 2019, às 18h,no ParqueTecnológico
Itaipu,bloco 3, espaço 4, sala 2.
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Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Parque
Tecnológicode Itaipu,localizado à Avenida Tancredo Neves, n° 6731 - Foz do Iguaçu,estado

do Paraná -, no bloco 3, espaço 4, sala 2, teve início a terceira reunião ordinária do Colegiado
do curso de GeografiaLicenciatura,presididapelo professorBreno Viotto Pedrosa. Estiveram

presentesos docentes Ana Clarissa Stefanello, Leandro Trevisan, Marcelo Augusto Rocha,
Marcia Aparecida ProcopioScheer,Rubens de Toledo Junior e Zeno Soares Crocetti; e os

representantesdiscentes,DouglasFerreira Messias,MayaraCristina Rodriguesdos Santos e

Monizi Guarnieri de Moraes Souza. Ausência justificadado técnico administrativo Rafael

Drago.ORDEM DO DIA:1. Informes. A definiçãoda distribuiçãode aulas para o segundo
semestre de 2019 foi retirada da pauta,pois a distribuiçãodas disciplinasdo Ciclo Comum de

Estudos não estão definidas. O ponto será substituído peladiscussão das definiçõesde área do

próximo Processo Seletivo Simplificado.2. Escolha de vice -coordenador; Por ausência de

indicaçõesvoluntárias,o ponto foi postergado.3. Apreciaçãodo processo 23422.003326/2019-

56, matrícula com quebrade pré-requisitoda discente Flávia Maria Gomes. O deferimento

emitido pelo coordenador ad referendum, foi apreciadoe aprovadopor unanimidade. 4.

Apreciação do processo 23422.004407/2019-66,aproveitamento de estudos da discente

Priscilla Angel Dias Rodrigues.Todas as solicitaçõesforam deferidas pelacoordenaçãoe o

colegiadotomou ciência da decisão. 5. Apreciação do processo 23422.004257/2019-42,

aproveitamentode estudos do discente Gabriel Acácio Prata. Todas as solicitaçõesforam

deferidas pelacoordenaçãoe o colegiadotomou ciência da decisão. 6. Definiçõesdo próximo
Processo Seletivo Simplificado. O professorRubens de Toledo Junior sugeriu adequaro perfil
à real demanda do curso em 2019,uma vez que foi empossadonovo professorefetivo que atua

parcialmentenas carências que o processo seletivo simplificado,então, pretendia corrigir.O

professorBreno Viotto Pedrosa sugeriuque a ordem das áreas de atuaçãosejainvertida para
Ensino de Geografiae GeografiaFísica, assim,o professorMarcelo AugustoRocha poderia
dividir parte das disciplinas pedagógicascom o docente do processo seletivo simplificadoe

ministrar a disciplinaEstrutura e Dinâmica do Sistema Terra e uma optativa.Além disso, o

professortambém aponta que o perfil sugerido aportariaao curso a possibilidadede ofertar

disciplinasdo núcleo da educação.O professorMarcelo Augusto Rocha sugeriuque no

processo seletivo, em etapade entrevista,os candidatos sejaminformados da possibilidadede

ministrarem eventuais disciplinasque o curso enfrenta carência de ofertas, relatou também que

os últimos professoressubstitutos tiveram essa versatilidade de atuação e dessa forma o
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problemaseria minimizado. O Professor Breno Viotto Pedrosa advertiu que uma eventual

mudança no perfil do concurso poderia desencadear uma nova tramitação interna e,

consequentemente,a contrataçãoser adiada. O professorZeno Soares Crocetti relatou que

situaçãosemelhante de inversão de áreas no perfilocorreu na engenharia,e que naquelaocasião

a solicitaçãofoi negada.Posta em votação, a inversão da ordem nas áreas de atuaçãodo perfil
exigidono processo seletivo simplificadofoi aprovadapor unanimidade. 7. Desvinculaçãoda

realização do evento: Mostra de Estágio e Pesquisas em Ensino de Geografia
(MEPEGEO), da realizaçãodo evento: Semana de Geografia da UNILA (SEMAGEO).
Justificativa: o MEPEGEO deve ser realizado preferencialmenteno final do mês de

Novembro, períodoem que tanto os estágios,quanto as pesquisasde TCC em Ensino de

Geografia,já se encontram adiantadas. Outro ponto que justifica o pedidoé a criação de

um espaço de discussão no curso, voltado unicamente para os processos de ensino e de

aprendizageme para a formação de professores.O professorMarcelo Augusto Rocha

explicouque sugeriu o ponto de pauta pois em momento anterior o colegiadoaprovou a

vinculaçãodos eventos. Houve entendimento dos demais membros de que não há necessidade

apreciaçãoem colegiado,uma vez que a realizaçãodo MEPEGEO é prerrogativados docentes

responsáveispelos componentes curriculares afetos ao evento. Neste contexto, o professor
Breno Viotto Pedrosa informou que já foi encaminhado convite à comunidade acadêmica do

curso para o envio de sugestõesde eventos com programação,convidados e tema e que as

propostas serão votadas na próximareunião ordinária em junho, além disso reforçou que o

MEPEGEO deve ser realizado no mês de Novembro. 7. Direcionar metade dos recursos

destinados ao curso de Geografia Licenciatura (R$: 5.000,00)para a realização da III

Mostra de Estágio e Pesquisas em Ensino de Geografia (MEPEGEO). Justificativa:

Possibilitar a vinda de profissionaisda área de Ensino e Educação para palestrasdurante

a realização do evento. Após arguiçãodos membros,houve entendimento de que os recursos a

serem alocados ao evento serão apreciadosmediante apresentaçãode proposta detalhada,em

conjuntocom as demais recebidas pelacoordenação,na próximareunião ordinária. 8. Licença
capacitaçãodo professorRubens de Toledo Junior. O professorRubens de Toledo Junior

apresentoua propostade afastamento no períodode 21/07/2019 a 18/10/2019,e no períodode

19/10/2019 a 16/01/2020 poisnão aproveitoua licençano primeiroquinquênioem 2014 e, em

outubro de 2019, encerra o seu direito. O docente ressalta que há previsãode contrato de um

novo professorsubstituto para o períodode sua licença,e, por isso, não haverá ônus para o

curso. Posta em votação, a proposta foi aprovadapor unanimidade. Deu-se por encerrada a

reunião às 18h58. Não havendo mais nada a acrescentar, eu, Thales HenriqueDutra, Assistente

em Administração,lavrei esta ata que, uma vez aprovada,será rubricada por mim e pelo
presidentedo colegiado.A subscriçãona lista de presença anexa indica a anuência com o

conteúdo da ata.
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