
1 Ata O3 de 28/03/2019 - Curso de Licenciatura em Geografia

2 Aos 28 dias do mês de março de 2019, às dezoito horas e dez minutos, reuniram-se os

3 membros do colegiado do curso de Geografia (Licenciatura) na sala B-3 E-3 S-2, do

4 Parque Tecnológico de Itaipu e havendo quórum realizou-se a reunião de colegiado. A

5 reunião conta com a presença de André Luís André, Breno Viotto Pedrosa, Márcia

6 Aparecida Procopio da Silva Scheer, Leandro Trevisan, Marcelo Augusto Rocha, Zeno

7 Soares Crocetti. Raquel Santos Alves Bispo, Douglas Ferrreira Messias e Dawson

8 Pinheiro Ferreira Júnior. A reunião tem como pauta: 1. Aprovação dos planos de ensino

9 (ad referendum); 2. Aprovação dos planos de monitoria (ad referendum) - professores

10 Marcelo, Rubens, Cristovão, Ana Clarissa e Roberto; 3. Pedido de Processo de

11 equivalência de disciplinas (equivalência externa) Libras II e Educação Inclusiva, do

12 discente Fernando Alcolea (processo 23422.002873/2019-65); 4. Pedido de quebra de

13 pré-requisito - TCC I (processo 23422.003089-2019/53); 5. Pedido de equivalência de

14 disciplinas entre Geografia e Antropologia (Antropologia e Educação, no

15 processo23422.002830/2019-62); 6. Pedido de inclusão de optativa pedagógica na

16 matriz curricular (disciplina da grade de Letras, processo 23422.003169/2019-27); A

17 pauta foi aprovada por unanimidade. Dando sequência a reunião o ponto 1 foi aprovado

18 p1o colegiado por unanimidade. O ponto 2, referente aos projetos de monitoria

19 submetidos pelos professores Marcelo, Rubens, Roberto, Cristovão e Ana Clarissa foi

20 aprovado por unanimidade. No tocante ao ponto 3, processos de equivalências do

21 discente Fernando Alcolea se decidiu por unanimidade pelo indeferimento do pedido,

22 seguindo parecer dado pela comissão nomeada para analisar o processo. Sobre o ponto

23 4, o discente William entrou com o processo de pedido de quebra de pré-requisito - TCC

24 I, ressaltou-se que o regulamento não foi publicado e portanto, o aluno pode realizar a

25 matrícula. Referente ao ponto 5, pedido do discente Deiner de equivalência de

26 disciplinas entre Geografia e Antropologia (Antropologia e Educação) o colegiado

27 aprovou por unanimidade. Finalmente, acerca do ponto 6, Pedido de inclusão de

28 optativa pedagógica pela discente Thays Regina Garcia, na matriz curricular (disciplina iii
29 da grade de Letras) o colegiado aprovou por unanimidade. Foi aprovada por

30 unanimidade uma Moção de Repudio as políticas de desmanche da Universidade

31 Publica Federal. Também foi aprovada uma solicitação para PROGRAD sobre o horário

32 de sábado, os discentes reivindicam que as aulas sejam ministradas no período matutino.



33 Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezoito horas e cinquenta

34

V/
-

Breno Viotto Pedrosa

Presidente

e cinco minutos, tendo sido a ata lavrada por mim, Zen

Secretário
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