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Ministério da Educação 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

Colegiado do Curso de Geografia Bacharelado 
 

ATA Nº 01/2021 
 

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 08 de dezembro de 2021. 
 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta e cinco 1 

minutos obteve-se o quórum máximo para início da primeira reunião ordinária do Colegiado Pró-2 

Tempore do Curso de Geografia Bacharelado da Universidade Federal da Integração Latino-3 

Americana, convocada via e-mail institucional em seis de dezembro do ano de dois mil e vinte e 4 

um, realizada através de videoconferência pela Plataforma de Vídeo Conferência Web, Google 5 

Meet, disponível no endereço virtual meet.google.com/avk-bnen-oen e presidido pelo 6 

Coordenador Pro-Tempore do Curso de Geografia Bacharelado, professor Rubens de Toledo 7 

Júnior. Estiveram virtualmente presentes: Nelson Fernandes Felipe Júnior, Ana Clarissa 8 

Stefanello, Diego Moraes Flores, James Humberto Zomighani Júnior, Márcia Aparecida Procópio 9 

da Silva Scheer, Isaac de Araújo Vasconcelos, Kléber Álvares Martins. O discente Lucas 10 

Rodrigues Martins dos Santos, participou da reunião colegiada como ouvinte, sem direito à voto, 11 

apenas a fala, pois esteve presente a representação titular dos discentes. 1. EXPEDIENTE: 1.1. 12 

Justificativas de ausência: Não houve ausentes. 1.2 Informes: O professor Rubens de Toledo 13 

ressaltou a alegria de poder reunir o colegiado de Geografia Bacharelado, de acordo com a 14 

aprovação da Portaria nº 29, de 07 de dezembro de 2021, que dispõe sobre instituição de membros 15 

para compor o Colegiado Pro Tempore do Curso de Graduação de Geografia, grau Bacharelado, 16 

e estando de acordo com as normas da universidade, deve seguir para aprovação do Regimento 17 

junto ao COSUNI. E, depois de aprovado, deve acontecer a eleição do novo colegiado. Informou 18 

ainda, que as pendências desde final do ano de dois mil e dezenove, serão colocadas em dia. 1.2.1 19 

Chegou o ofício nº 001/2021 do Diretório Estudantil Latino-Americano de Geografia – 20 

DELAGEO: Foi solicitada oferta de disciplinas de férias, de acordo com as necessidades 21 

estudantis em cursarem disciplinas nos períodos de 03 a 28 de janeiro de 2022, e no período de 22 

02 a 13 de março de 2022 – equivalentes aos períodos letivos 2021.7 e 2021.8, respectivamente. 23 

As componentes curriculares solicitadas foram: Introdução a Pesquisa Geográfica, Avaliação de 24 

Aprendizagem, Filosofia da Educação, Libras, Técnica de Trabalho de Campo, Planejamento 25 

Territorial e, Introdução a Cartografia. O professor Rubens de Toledo frisou, que, primeiro, o 26 

problema está no número de solicitações, que variou entre uma solicitação a duas vagas por 27 

componente curricular, o que não se justifica para a abertura de turma, de acordo com as Normas 28 

da Graduação, ferindo o Art. 179. A abertura e o ajuste das turmas, para cada componente 29 

curricular, deverá observar os seguintes critérios: (...) III – componentes optativos e reoferta: 30 

turmas com no mínimo de 06 (seis) discentes matriculados, exceto em casos específicos a 31 

serem analisados pela PROGRAD, e houver disponibilidade de carga horária do docente. 32 

Segundo, as disciplinas solicitadas vêm sendo ofertadas regulares e não há a necessidade de nova 33 

ofertar nos períodos solicitados. O professor Diego Flores comentou que os coordenadores fazem 34 

o levantamento das disciplinas reprimidas e, sempre veem um número baixo de alunos que 35 
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necessitam de determinada componente curricular no período de férias, outra questão é que, neste 36 

período de férias é o mesmo em que os professores marcam férias, diante disso, sugeriu que o 37 

DELAGEO possa consultar as normativas e as regras e que apresente novos quantitativos de 38 

discentes com pendências em determinadas componentes curriculares com o respectivo código e 39 

nome da disciplina ofertada pelo curso de Geografia Bacharelado, para que o colegiado possa 40 

fazer os devidos encaminhamentos. O professor Rubens de Toledo disse que boa parte das 41 

disciplinas são ofertadas tanto no bacharelado quanto na licenciatura e, não há a necessidade de 42 

nova oferta. 2. ORDEM DO DIA: 2.1. Ad Referendum das atribuições de aulas de semestres 43 

anteriores à reconstituição do colegiado: O professor Rubens de Toledo sugeriu a votação das 44 

atribuições das aulas semestre a semestre. 2.1.1. Atribuições das aulas do Semestre 2020.1: 45 

Aprovado por unanimidade; 2.1.2. Atribuições das aulas do Semestre 2020.6: Aprovado por 46 

unanimidade; 2.1.3. Atribuições das aulas do Semestre 2020.9: Aprovado por unanimidade; 47 

2.1.4 Atribuições das aulas do Semestre 2021.6: Aprovado por unanimidade. 2.2 Ad 48 

referendum das aprovações dos planos de ensino de semestres anteriores à reconstituição 49 

do colegiado: O professor Rubens de Toledo, seguindo a mesma metodologia, coloca em votação 50 

a aprovação dos planos de ensino semestre a semestre. 2.2.1. Planos de Ensino do Semestre 51 

2020.1: Aprovado por unanimidade; 2.2.2 Planos de Ensino do Semestre 2020.6: Aprovado por 52 

unanimidade. 2.2.3. Planos de Ensino do Semestre 2020.9: Aprovado por unanimidade. 2.2.4 53 

Planos de Ensino do Semestre 2021.6: Aprovado por unanimidade. 2.3. Oferta da disciplina 54 

Formações Socioespaciais da América Latina, que será ministrada pela docente Eliane 55 

Kuvasney nas férias de janeiro de 2022: O professor Rubens de Toledo disse que essa disciplina 56 

já deveria ser oferecida, mas quem não puder cursá-la no período das férias, pode cursar nas 57 

turmas de primeiro semestre e, aqueles que estão oitavo semestre terão outra oportunidade, para 58 

cursá-la nos horários vagos disponíveis no próximo semestre, quando se pretende fazer uma 59 

reoferta. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 2.4. Ad referendum de 60 

aprovação da Banca do concurso para docente efetivo do magistério superior (Geografia/ 61 

Geografia Humana) - validação do resultado da reunião entre as coordenações dos cursos 62 

de Geografia - Bacharelado e Licenciatura, com os docentes da área de geografia: O 63 

professor Rubens de Toledo, ressaltou que em reunião anterior foi discutido o tema e, devido a 64 

necessidade a direção teve que aprovar por Ad referendum  a composição da banca sendo assim, 65 

composta por Everaldo Batista da Costa- UnB, Melchior Carlos do Nascimento – UFAL e, 66 

Alcindo José de Sá – UFPE e como membros suplentes Alcides dos Santos Caldas – UFBA e 67 

Maria Laura Silveira - Universidade de Buenos Aires. O professor Rubens de Toledo, esclarece 68 

que a representação discente, neste caso, não terá direito a voto, por uma questão de conflito de 69 

interesse. E, deste modo, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 2.5. Ad 70 

referendum da solicitação de trancamento fora do prazo do componente curricular 71 

GER0045 - Ética e Ciência, pela discente Beatriz Rodrigues Santos Martins: discutido sobre 72 

o tema, foi colocado em votação e, foi aprovado com unanimidade. 2.6. Ad referendum da 73 

solicitação de trancamento fora do prazo do componente curricular GER0045 - Ética e 74 

Ciência, pela discente Beatriz Rodrigues Santos Martins: discutido sobre o tema, foi colocado 75 

em votação e, foi aprovado com unanimidade. 2.6 O que houver: O professor James informou 76 

que a PRPPG encaminhou um e-mail informando aos corpo docente que a CAPES estabeleceu 77 

um calendário de novas propostas e programas de pós-graduação e, como iniciativa deste corpo 78 

docente, temos uma proposta de um programa de mestrado e doutorado em Planejamento Urbano 79 

e Regional da América Latina e Caribe, aprovada pelo Conselho Universitário, essa proposta 80 

passou pelo CONSUNI, na época, submetida em 2019, passou pela avaliação técnica do quadro 81 

da PRPPG, comissão de ensino e finalmente, pelo Conselho Universitário por unanimidade. 82 

Entretanto, no primeiro semestre de 2021 demorou quase dois anos para tramitar aqui dentro. Há 83 

um processo aprovado que instrui todo esse trâmite. A CAPES só abriu este ano, para as 84 

solicitações, dito isto, o professor James Humberto convidou os docentes para conhecer essa 85 

proposta e em 2022, aos interessados fica disponível para novos esclarecimentos. O professor 86 

Nelson o parabenizou pela iniciativa e achou necessário ter o curso de mestrado e assim fortalece 87 
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a unidade. Nada mais havendo para ser deliberado, a reunião foi encerrada às onze horas e vinte 88 

minutos. Eu, Kléber Alvares Martins, Assistente em Administração, secretariei a reunião e lavrei 89 

a presente ata, que será assinada por mim e pelo presidente do Colegiado. São anexos desta ata: 90 

1. E-mail com a convocação para a sétima reunião ordinária do colegiado; 2. Formulários de 91 

ofertas dos períodos 2020.1, 2020.6, 2020.9, 2021.6; 3. Edital nº 145 PROGEPE - Concurso 92 

Público Magistério Superior - Professor Efetivo-Geografia/Geografia Humana, disponível em  93 

<https://documentos.unila.edu.br/concursos/145-2021>. 94 

            95 

 Kléber Alvares Martins       Rubens de Toledo Júnior 96 

    Secretário           Presidente 97 
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