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REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata da sétima Reunião Ordinária do Colegiadodo

Curso de GeografiaLicenciatura, realizada no dia

primeirode outubro de 2019, às 18h30,no Parque
Tecnológico Itaipu,bloco 4, espaço 1, sala 5.
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Ao primeirodia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove,às dezoito horas e trinta

minutos,no ParqueTecnológicode Itaipu,localizado à Avenida Tancredo Neves, n° 6731 - Foz

do Iguaçu,estado do Paraná-, no bloco 4, espaço 1, sala 5, teve início a sexta reunião ordinária
do Colegiadodo curso de GeografiaLicenciatura, presididapelo professorDiego Moraes

Flores. Estiveram presentesos docentes Ana Clarissa Stefanello,James Humberto Zomighani
Júnior, Leandro Trevisan,Marcelo AugustoRocha; as discentes MayaraCristina Rodriguesdos

Santos e RaquelSantos Alves Bispo;e, o técnico administrativo Rafael Drago.Justificativas

de ausência: Márcia Aparecida ProcópioScheer e Zeno Soares Crocetti. INFORMES: 1 - A

mostra de cursos está encaminhada e já possui a relaçãode estudantes que participarãodo

evento. 2 - Foi encaminhada a lista de equipamentospara possívelaquisiçãono planoanual de

contratações,conforme consulta prévia,realizada por e-mail, aos docentes do curso. 3 - Foi

elaborado um relatório à Comissão Permanente de Avaliaçãoconforme apontamentos dos

docentes e questionáriode avaliaçãodo curso aplicadoaos discentes nos dois últimos

semestres. 4 -Foi analisada e deferida a solicitaçãoconstante no processo 23422.011517/2019-

59. 5 - Foi encaminhado à Pró -Reitoria de Graduaçãoo texto do regimento aprovadona sexta

reunião ordinária deste ano. ORDEM DO DIA: 1. Aprovação dos planos de ensino das

disciplinasdo segundosemestre do ano corrente. A aprovaçãorealizada ad referendunpela
coordenação,foi deferida por unanimidade. 2. Pedido de desligamentodo colegiadorealizado

peladocente Márcia AparecidaProcópio Scheer. Após apontamentossobre a importânciada

presença da professorainteressada e suas justificativas,o colegiadoratificou o pedido.3.

Pedido de desligamentodo colegiadorealizado pelo docente Samuel Fernando Adami.

Após apontamentos sobre a importânciada presença do professorinteressado e suas

justificativas,o colegiadoratificou o pedido.Dos pontosde pauta2 e 3 depreendeu-seo

encaminhamento de determinaçãode data de validade relativa à atualizaçãoda composição
deste colegiado. O presidentefez a proposta de considerar válida a atualização da

composiçãodo colegiado até o dia 1° de julho de 2020, que, colocada em votação, foi

aprovadapor unanimidade. 4. Análise de equivalênciaentre as disciplinas GELOO22 -

Estrutura e Funcionamento da Educação e QUIOO51- História, Políticas Educacionais e

Organizaçãoda Escola Básica solicitada no processo 23422.013467/2019-80. Aprovadapor
unanimidade. 5. Análise de equivalênciaentre as disciplinas LIB0002 - Libras II e

EDU0002 - Libras solicitada no processo 23422.013464/2019-64. Aprovadapor unanimidade.

6. Análise de equivalência entre as disciplinas FILOO19 - Psicologia da Educação e
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33 GEL0007 - Psicologia da Educação solicitada no processo 23422.013492/2019-84.

34 Aprovada por unanimidade. 7. Análise dos processos 23422.011769/2019-45,
35 23422.011634/2019-04 e 23422.011632/2019-58 nos quais é solicitada a de dispensa da

36 disciplina GELOO2O - Avaliação da Aprendizagem por extraordinário saber. Após
37 apresentaçãodo conteúdo das solicitaçõese discussões sobre o que caracteriza o extraordinário

38 saber, constatou-se a ausência de justificaçãonos três pedidos.Colocadas em votação, as

39 solicitações foram indeferidas pela maioria registrandoa abstençãodos representantes
40 discentes. 8. Definição de calendário de reuniões para o restante do ano corrente. A

41 proposta de reunião na primeirasemana de cada mês, às 18 horas das quintas-feiras,foi

42 aprovadapor unanimidade. Deu-se por encerrada a reunião às 19h08. Não havendo mais nada a

43 acrescentar, eu, Thales HenriqueDutra, Assistente em Administração,lavrei esta ata que, uma

44 vez aprovada,será rubricada por mim e pelo presidentedo colegiado.São anexos desta ata I -

45 lista de presença. A subscriçãona lista de presença anexa indica a anuência com o conteúdo da

46 ata.

( (

47 -DiegoMoraes Flores Thales HenriqueDuira

48 Presidente Secretário
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