
Ministério da Educação
Universidade Federai d Integração Latino-Americana

Colegiado do Curso de Geografia Licenciatura

ATA N° 01/2019

REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Curso

de Geografia Licenciatura, realizada no dia 07 de

março de 2019, às 9h30, no Parque Tecnológico
Itaipu, Bloco 4, Espaço 4, Sala 4.

1 Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos,
2 no Parque Tecnológico de Itaipu, localizado à Avenida Tancredo Neves, n° 6731 - Foz do

3 Iguaçu, estado do Paraná -, no Bloco 4, Espaço 4, Sala 4, teve início a primeira reunião

4 ordinária do Colegiado do curso de Geografia Licenciatura. Estiveram presentes os docentes

5 Breno Viotto Pedrosa, James Humberto Zomighani Junior, Leandro Trevisan, Marcia Aparecida
6 Procopio da Silva Scheer e Zeno Soares Crocetti e os representantes discentes Douglas Ferreira

7 Messias (titular), Washington Santana Alves (titular) e Mayara Cristina Rodrigues dos Santos

8 (suplente). Faltas justificadas: Ana Clarissa Stefanello. Informes: O Prof. Breno Viotto Pedrosa

9 apresentou os seguintes informes: (1). Visitaldinâmica com os avaliadores do MEC que

10 ocorrerá no período de 29/03 a 04/05 de 2019, solicitando que os professores atualizem seus

11 currículos no setor administrativo. (2). Proposta de unificação dos cursos de Geografia, bem

12 como a criação de um Ciclo Comum entre Bacharelado e Licenciatura em Geografia. Após os

13 informes, o Prof. Breno Viotto Pedrosa solicitou a inclusão de um ponto de pauta para
14 apreciação pelo Colegiado da aprovação ad referendum do Projeto de Monitoria do Prof. Zeno

15 Soares Crocetti; a proposta de ponto de pauta foi aprovada por unanimidade. Ordem do Dia:

16 (1). Calendário de reuniões ordinárias. Após discussão, o Prof. Breno Viotto Pedrosa propôs que

17 as reuniões ordinárias sejam realizadas na primeira quinta-feira de cada mês (existindo pauta)
18 no período das 18h00 as 19h00, ficando excluído do calendário de reuniões ordinárias o mês de

19 julho. Proposta aprovada por unanimidade. (2). Banca do concurso (ad referendum). Os

20 Prof. Breno Viotto Pedrosa e James Humberto Zomighani Junior discorreram sobre o processo

21 e dificuldades encontradas para a formação da banca; a banca do concurso foi aprovada por

22 unanimidade. (3). Quebra de pré-requisito para Globalização e Compartimentação do Espaço
23 Mundial (ad referendum); aprovada por unanimidade. (4). Discussão sobre as consequências
24 do destrato do professor Paulo Meliani. Após discussão, o Prof. Breno efetuou a seguinte
25 proposta, a ser encaminhada à Direção do instituto: a) a Profa. Naomi Anaue Burda assume a

26 disciplina de Dinâmica do Clima e Uso do Território no presente semestre (sábado no período
27 da tarde); b) Estrutura e Dinâmica do Sistema Terra (bacharelado) será ofertado no segundo
28 semestre pela Profa. Márcia Aparecida Procopio da Silva Scheer; c) Estrutura e Dinâmica do

29 Sistema Terra (licenciatura) será atribuIda ao professor que ingressar (efetivo ou visitante) de

30 forma concentrada ou durante as férias; d) unificação das turmas de Globalização e

31 compartimentação do espaço mundial (bacharelado e licenciatura) no período da noite, sob

32 responsabilidade do Prof. Zeno Soares Crocetti; e) o Prof. Zeno Soares Crocetti assume uma
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33 turma de Geopolítica da América Latina na sexta-feira (período da tarde); f) o prof. André Luis

34 André assume duas turmas (02 créd. cada) de FAL III, demanda exposta pela coordenadora do

35 núcleo comum de estudos. A proposta foi aprovada por unanimidade. (5). Recepção aos

36 calouros. Tendo em vista que a reunião de colegiado que ocorreria em 01/03/2019 foi

37 postergada para esta data (07/03/20 19, início do semestre letivo) por falta de quórum, o discente

38 Diego Henrique Pereira apenas informou as atividades de recepção aos calouros que serão

39 realizadas. (6). Diminuição da exigência de carga horária para cursar o TCC I e II. Após
40 discussão, o Prof. Breno Viotto Pedrosa propôs a diminuição de 70% para 60% da carga

41 horária. Proposta aprovada por unanimidade. (7). Equivalência entre as disciplinas
42 Geografia Política e Geopolítica (CPS) e Geografia Política e Geopolítica (Geografia);
43 aprovada por unanimidade. (8). Apreciação do Ad referendum de aprovação do Projeto de

44 Monitoria do Prof. Zeno. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a acrescentar,

45 eu, Leandro Trevisan, lavrei esta ata que, uma vez aprovada, será rubricada por mim e pelo
46 presidente do colegiado. A subscrição na lista de presença anexa indica a anuência com o

47 conteúdo da ata.
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