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REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata da quinta Reunião Ordinária do Colegiado do

Curso de Geografia Licenciatura, realizada no dia

06 de Junho de 2019, às 18h, no Parque
Tecnológico Itaipu, bloco 3, espaço 4, sala 4.
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Ao sexto dia do mês de junho do ano de dois mii e dezenove, às dezoito horas, no Parque

Tecnológico de Itaipu, localizado à Avenida Tancredo Neves, n° 6731 - Foz do Iguaçu, estado

do Paraná -, no bloco 3, espaço 4, sala 4, teve início a quinta reunião ordinária do Colegiado do

curso de Geografia Licenciatura, presidida pelo professor Breno Viotto Pedrosa. Estiveram

presentes os docentes Ana Clarissa Stefanello, Leandro Trevisan, Marcia Aparecida Procopio
Scheer, Rubens de Toledo Junior e Zeno Soares Crocetti; e os representantes discentes,

Douglas Ferreira Messias, Monizi Guarnieri de Moraes Souza e Raquel Santos Aives Bispo.
A reunião tem como pauta: (1) aprovação de mudança no PPC do curso; (2) aprovação do

regimento de estágio; (3) cancelamento da disciplina de Introdução a cartografia; (4) apreciação
do pedido do professor Diego em participar do Colegiado e do NDE. O professor Breno

demanda ainda a inclusão do ponto (5) aprovação da Banca de Processo Seletivo Simplificado
para professor Visitante na área de Ensino de Geografia e Geografia Física. O discente Dawson

Pinheiro Júnior solicita a inclusão do ponto (6) Formação de comissão organizadora para a

SEMAGEO 2019. A pauta e as inclusões de pontos são aprovadas por unanimidade. Informes:

O professor Breno avisa que a coordenação não recebeu nenhuma proposta para organização
para a SEMANGEO 2019. ORDEM DO DIA:!. Análise e votação do novo Projeto
Pedagógico do Curso (PPC) de Geografia - Licenciatura. O professor Breno relata as

adequações e modificações que foram necessárias ao PPC anterior, em vista a solicitações da

Procuradoria Institucional da UNILA enviadas em memorando PROGRAD/DENDC n°14/2018,
com prazo limite para entrega em julho de 2019. O professor Breno contextualizou as

adequações necessárias: como mudanças nas regras dos trabalhos de conclusão de curso,

relatórios de estágios, número necessário de estágios para o curso, dentre outros temas. As

mudanças mais significativas discutidas foram: no novo PPC, a grade de aulas suprimirá as

aulas aos sábados, sendo também diminuído o número de estágios, que passam de 4 para 3

necessários (Estágio II com foco no Ensino Fundamental II e Esteagio III no Ensino Médio),
em função da diminuição de carga horária, delimitada nos estudos organizados pelo NDE do

curso. Na sequência foi apresentado pelo professor Breno a grade de disciplinas do novo PPC,
destinada a atender futuros alunos ingressantes - o documento da proposta segue anexo a esta

ata. Colocado em regime de votação o novo PPC de Geografia - Licenciatura é aprovado, pelo
colegiado, com uma abstenção e os demais votos favoráveis. 2. Regimento do estágio:
Professor Breno tece considerações sobre o regimento de estágio, nas quais, algumas novas

atribuições de acompanhamento de estágio. Dentre as sugestões estão o acompanhamento de
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até 7 alunos, pelo orientador e mandato de 2 anos para o coordenador de estágio. Professor

Rubens argumenta que a universidade necessita rever regras dos estágios como um todo e

portanto, o regimento deveria, por ora, não estabelecer regras específicas. Professor Zeno

sugere a retirada ou modificação do artigo 12 do regimento. São colocados em votação dois

destaques: o primeiro relacionado à inserção de novo artigo que delimita o tempo de

coordenação de estágio de dois anos, sendo este aprovado por 5 votos, com 3 abstenções e

nenhum voto contrário, O segundo destaque, refere-se a exclusão do artigo 12 do regimento que

estipula um limite máximo de 7 orientações de estágio por professor, sendo este votado e

aprovado por unanimidade a favor da exclusão. Após a votação dos destaques, se votou pela
aprovação do regimento de estágio, tendo a proposta recebido 5 votos favoráveis e 3

abstenções. 3. Cancelamento de disciplina de Introdução a Cartografia. Professor Breno

contextualiza a situação da disciplina, uma vez que a docente estava afastada por questões de

saúde, sendo que as aulas foram retomadas a partir de plano de reposição apresentado pela
professora Ana Clarissa, que cumpre o mínimo de 75% da carga horária, bem como reposição
dos conteúdos. Cancelar a disciplina seria contra as normativas vigentes atualmente na Unila.

Professor Breno sugere que se vote para indeferir o cancelamento da disciplina: em regime de

votação a proposta de indeferimento do cancelamento da disciplina é aprovada por 6 votos a

favor, 2 abstenções e 2 votos contra. 4. Análise do pedido do professor Diego Flores para

entrada no NDE e colegiado do curso de Geografia - Licenciatura. Professor Rubens

ressalta que o mais correto é esperar a publicação do novo regimento, para que se possa

apreciar novas inserções e saídas. Professor Breno sugere que se vote então, novas inserções
apenas na vigência de novo regimento. Por 5 votos a favor, decide-se pela apreciação de novas

inserções apenas na vigência do novo regimento, tendo 3 abstenções e nenhum voto contrário.

5. Apreciação dos nomes para compor banca de processo seletivo para a contratação de

professor visitante. Professor Breno apresenta os nomes dos professores ao colegiado. Alunos

perguntam sobre os critérios para a escolha dos nomes. Professor Breno explica que foi

perguntado aos professores do corpo docente, aqueles que estariam interessados e que não

apresentavam impedimentos, tomando o devido cuidado em selecionar os professores que

apresentem relação de trabalho com a temática central do processo seletivo. A banca é

composta Colocado em regime de votação os nomes, foi aprovado a banca com 4 votos a favor

e uma abstenção. Professores Ana Clarissa, Breno, Zeno e Márcia se declararam impedidos de

votar. A banca é composta por titulares: Zeno, Diego e Ana; suplentes: Márcia e Breno. 6.

Semana de Geografia - Comissão de organização. O professor Breno solicita em função do

horário avançado da reunião, postergar este item para a próxima reunião. Deu-se por encerrada

a reunião às 19h02. Não havendo mais nada a acrescentar, eu, Diego Moraes Flores, relator,

1açesta ata que, uma vez aprov$a, será rubricada por mim e pelo presidente do colegiado.
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Lista de Presença - Colegiado do Curso de Licenciatura em Geografia

Data da Reunião: 1&O5/2O1Q- Q/O/ 3

Ana Clarissa Stefanello

André Luís André

Breno Viotto Pedrosa

James Humberto Zomighani Junior

Marcelo Augusto Rocha

Leandro Trevisan

Madeleine Piana de Miranda Queiroz

Marcia Aparecida Procopio da Silva Scheer

Rubens de Toledo Junior

Samuel Fernando Adami

Zeno Soares Crocetti

Washington Santana Alves

Raquel Santos Alves Bispo

Douglas Ferreira Messias

Mayara Cristina Rodrigues dos Santos -Suplente

Dawson Pinheiro Ferreira Junior - Suplente

Monizi Guarnieri de Moraes Souza - Suplente

Rafael Drago

Tabata Adrieli Moser Ferreira - Suplente
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