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Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Colegiado do Curso de Geografia Bacharelado

ATANº 01/2022

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA PRÓ-TEMPORE

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Pró-Tempore do
Curso de Geografia Bacharelado da UNILA, realizada por
videoconferência em 25 de fevereiro de 2022.

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas1
e vinte e dois minutos obteve-se o quórum para início da primeira reunião ordinária do2
Colegiado Pró-Tempore do Curso de Geografia Bacharelado da Universidade Federal da3
Integração Latino-Americana, convocada via e-mail institucional em dezoito de fevereiro do4
ano de dois mil e vinte e dois, realizada através de videoconferência pela Plataforma de Vídeo5
Conferência Web, Google Meet, disponível no endereço virtual https://meet.google.com/kfb-6
wrdu-tve e presidida pelo Coordenador Pro-Tempore do Curso de Geografia Bacharelado,7
professor Rubens de Toledo Júnior. Estiveram virtualmente presentes: Nelson Fernandes Felipe8
Junior, Ana Clarissa Stefanello, Diego Moraes Flores, Márcia Aparecida Procópio da Silva9
Scheer, Lucas Rodrigues Martins dos Santos, Kléber Álvares Martins. E, como ouvintes, os10
discentes do curso de Geografia Bacharelado: Aghata Ingridi de Sousa Sampaio, Izábia11
Coutinho da Silva, Jaquelina Peres Fernandes, Jefferson Marcelino de Andrade, Mariana da12
Silva Ostrufka, Raquel Santos Alves Bispo e Rudinei Dias Fonseca, sem direito a voto, apenas à13
fala, pois esteve presente a representação, o titular dos discentes. 1. Expediente: 1.1.14
Justificativas de ausência: James Humberto Zomighani. 1.2. Informes: Não houve informe. 2.15
ORDEM DO DIA: 2.1. Aprovação da Ata da 1ª reunião Pro-Tempore do colegiado Pro-16
Tempore do curso de Geografia Bacharelado: O professor Rubens de Toledo Junior pediu a17
inclusão deste ponto de pauta e, não havendo objeção foi incluído, colocado em votação, foi18
aprovado por unanimidade. 2.2. Atribuição das disciplinas do semestre de 2021.9: O19
professor Rubens de Toledo Júnior salientou que algumas das disciplinas do ciclo comum20
devem sofrer alterações, enquanto que as da Geografia Bacharelado não. As docentes Eliane21
Kuvasney e Silvia Cristina Limberger devem ficar com uma disciplina a mais, até a definição22
da contratação do prof. Sérgio Henrique de Oliveira Teixeira, aprovado para o cargo de23
professor efetivo - Edital nº 145/2021 UNILA/ PROGEPE, isso, para garantir as ofertas de24
disciplinas da área Geografia Humana no sistema SIGAA. Estima-se ainda, que possam ser25
vinculados até três professores, de forma provisória. A pedido do representante discente e com a26
concordância dos demais membros, o ponto de pauta voltará a ser colocado em discursão na27
próxima reunião de março, para definição dos horários das ofertas das disciplinas atribuídas no28
turno matutino, demandado por boa parte dos discentes do curso de Geografia Bacharelado,29
mantendo inalteradas as definidas dentro do escopo do turno do curso. 2.3. Modalidade de30
oferta dos componentes do semestre de 2021.9: O prof. Rubens de Toledo Júnior, após31
consultar o corpo docente do curso de Geografia, sinaliza (de forma provisória) as ofertas de32
disciplinas com as modalidades de ensino: híbrido, presencial e remoto. Colocado em votação,33
foi aprovado por unanimidade. Essas escolhas foram baseadas nas características peculiares das34
disciplinas ofertadas (teórica, prática ou teórica e prática), debatido sobre o tema, a assembleia35
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não decidiu por uma única modalidade de ensino. O prof. Diego Flores disse que, realmente não36
tem como decidir por uma única modalidade de ensino. E, se antecipa em dizer que, o ensino37
híbrido dá mais liberdade ao docente para consultar a turma e, assim, decidir o que melhor38
atende (presencial ou remoto), pois basta ter um discente com limitação de acesso ao ensino39
presencial, para se ter o ensino híbrido, forçando o professor a se adequar. Por outro lado, com40
o aumento do número de vacinados contra a COVID-19 e, consequentemente, a diminuição do41
número de contaminados, o retorno da modalidade de ensino presencial seria inevitável na42
UNILA. O professor Rubens de Toledo Júnior e os demais membros concordaram, que o tema43
deve voltar a ser debatido na próxima reunião do colegiado, após o Fórum dos Coordenadores,44
que deve acontecer no dia onze de março. 2.4. Constituição de comissão de docentes para45
avaliar o recurso do discente Lucas Rodrigues Martins dos Santos na solicitação de46
revisão de nota da disciplina de Geografia e Método, Processo nº 23422.017127/2021-97: O47
professor Rubens de Toledo Júnior, como é docente do referido componente curricular, passa a48
condução da reunião ao Vice Coordenador, prof. Nelson Fernandes Felipe Junior, que na49
oportunidade se auto indicou a fazer parte da comissão examinadora, ficando assim definida50
pelos professores: Nelson Fernandes Felipe Junior, Zeno Soares Crocetti, Silvia Cristina51
Limberger e como membro suplente, o professor Leandro Trevisan. Colocada em votação, foi52
aprovada por unanimidade. 2.5 O que houver: Não houve. Nada mais havendo para ser53
deliberado, a reunião foi encerrada às dezoito horas e vinte minutos. Eu, Kléber Álvares54
Martins, Assistente em Administração, secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que será55
assinada por mim e pelo presidente do Colegiado. São anexos desta ata: 1. E-mail com a56
convocação para a Primeira Reunião Ordinária do Colegiado; 2. Formulário de oferta do57
período 2021.9; 3.Modalidade de oferta por componente curricular.58
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 (Assinado digitalmente em 11/03/2022 11:48 )
ANA CLARISSA STEFANELLO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 2181611

 (Assinado digitalmente em 09/03/2022 11:01 )
DIEGO MORAES FLORES

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 3123060

 (Assinado digitalmente em 09/03/2022 10:05 )
KLEBER ALVARES MARTINS

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

SAILATIT (10.01.06.04.04.09)

Matrícula: 1455712
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MARCIA APARECIDA PROCOPIO DA SILVA 

SCHEER
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)
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RUBENS DE TOLEDO JUNIOR
COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CG (10.01.06.04.04.03.02)

Matrícula: 1476466
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LUCAS RODRIGUES MARTINS DOS SANTOS

DISCENTE

Matrícula: 2019101100806293
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