
I Ata de 19/11/2018 - Núcleo Docente Estruturante do Curso de Geografia

2 Licenciatura

3 Aos 19 dias do mês de novembro de 2018, às treze horas e dez minutos, reuniram-se os

4 membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Colegiado do Curso de Geografia

5 e havendo quórum, dirigiram-se à sala BARO9, do Parque Tecnológico de Itaipu onde

6 puderam iniciar a reunião, que conta com a presença de Ana Clarissa Stefanello, Breno

7 Viotto Pedrosa, Marcelo Augusto Rocha, Rubens de Toledo Junior, Zeno Soares

8 Crocetti. Informes: (1) Documentos necessários para o reconhecimento do curso pelo

9 MEC (check-list). (2) Convite para a V SEMAGEO - Semana Acadêmica de Geografia

10 E II MEPEGEO - Mostra De Estagio, Ensino e Pesquisa Em Geografia. A reunião tem

11 como pauta: (1) aprovação do relatório de adequação das bibliografias básicas e

12 complementares; (2) aprovação da tabela sobre as subáreas do conhecimento da grade

13 do curso de Licenciatura em Geografia; (3) aprovação do regimento do NDE; e (4)

14 aprovação do regimento do colegiado de curso de Geografia, grau Licenciatura. Sobre o

15 ponto (1), o presidente, professor Marcelo, informa que não recebeu documento da

16 biblioteca para que o NDE delibere sobre a matéria. Ficou decidido, por unanimidade,

17 que, recebendo o documento, os professores procuraram o coordenador de curso para

18 assinar o documento pertinente, necessário ao reconhecimento de curso. Sobre o ponto

19 (2), a tabela foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o tópico (3), regimento do

20 NDE é aprovado por unanimidade com alteração do 6°, suprimido, e 5°, inciso II, em

21 que se dispõe a escolha do vice-presidente do NDE, que passa a ser indicado pelos

22 pares, no âmbito do próprio órgão. Por fim, o ponto (4), também é aprovado por

23 unanimidade, com alterações feitas no regimento de forma que ele fique idêntico à

24 normativa do curso de bacharelado em geografia. O professor Marcelo manifesta sua

25 discordância quanto ao artigo 4° do regimento de curso. Nada mais havendo a tratar,

26 deu-se por encerrada a reunião às quatorze horas e quinze minutos, tendo sido a ata

27 lavrada por mim, Breno Viotto Pedrosa.
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