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Ministério da Educação 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

Colegiado do Curso de Geografia Bacharelado 
 

ATA Nº 05/2022 
 

5ª REUNIÃO ORDINÁRIA PRÓ-TEMPORE 
 

Ata da 5ª Reunião Ordinária do Colegiado Pró-Tempore do 

Curso de Geografia Bacharelado da UNILA, realizada por 

videoconferência em 18 de julho de 2022.

Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas e cinquenta 1 

e cinco minutos obteve-se o quorum para início da quinta 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 quatorze de julho do ano de dois mil e vinte e 4 

dois, realizada através de videoconferência pela Plataforma de Videoconferência Web, Google 5 

Meet, disponível no endereço virtual https://meet.google.com/pqz-njrj-rjt e presidida pelo 6 

Coordenador Pro-Tempore do Curso de Geografia Bacharelado, professor Zeno Soares Crocetti. 7 

Estiveram virtualmente presentes: Ana Clarissa Stefanello, Márcia Aparecida Procópio da Silva 8 

Sheer, Nelson Fernandes Felipe Junior, James Humberto Zomighani Júnior, Rubens de Toledo 9 

Junior, Sérgio Henrique de Oliveira Teixeira e Kléber Álvares Martins. 1. EXPEDIENTE: 1.1. 10 

Justificativas de ausência: O professor Diego Moraes Flores está de atestado médico - atestou 11 

positividade para COVID-19; não esteve presente a representação discente, em razão do fim do 12 

mandato eletivo da categoria. 1.2. Informes: 1.2.1. Afastamento para atividade política: O 13 

professor Zeno Soares Crocetti informou que o professor Roberto França da Silva Júnior foi 14 

afastado das atividades de docência, em razão da aprovação da licença para atividade política no 15 

período de 02 de julho de 2022 a 02 de outubro de 2022 compreendendo os três meses que 16 

antecedem as eleições, conforme consta no Boletim de Serviços da UNILA; 1.2.2. Oferta de 17 

disciplinas para o semestre 2022.1: Sobre a oferta de disciplinas para o semestre 2022.1 será 18 

encaminhada à PROGRAD, dada a preferência de horários das componentes curriculares do 19 

Ciclo Comum e quanto ao ensalamento foi identificado que entre os cursos de Geografias, o 20 

bacharelado possui a maior demanda de salas de aula, e na oportunidade enfatiza que a sala de 21 

aula do Bloco 4 Espaço 4 Sala 4 apresenta problemas estruturais tais como: falta de cortinas, 22 

aparelho de projeção e ar condicionado que não funciona. O professor James Humberto 23 

Zomighani Júnior disse que a UNILA até tem os projetores, mas o que falta é a gaiola para fixação 24 

dos aparelhos nas salas de aula. 1.2.3. Demanda de professores do curso: A coordenação do 25 

curso recebeu como demanda da PROGEPE, fazer o levantamento de dados dos professores do 26 

curso de Geografia Bacharelado. Foi apontado que nas ofertas, haviam disciplinas repetidas, o 27 

professor James Humberto Zomighani Júnior fará essa avaliação, pois nos casos em que há a 28 

necessidade de laboratório, de fato, há uma divisão da turma com dois professores em razão da 29 

capacidade máxima dos laboratórios, que é de 25 alunos. Com os dados consolidados, será 30 

calculada a necessidade real de docentes e com isso, será possível identificar a quantidade 31 

necessária de docentes efetivos que melhor atenda o curso. 1.2.4. Informe sobre o Concurso: O 32 

professor Zeno Soares Crocetti informou que foi encaminhado à PROGEPE duas solicitações de 33 

vagas, o processo está em trâmites e possivelmente será encaminhado em novembro ou dezembro 34 

do corrente ano. O professor James Humberto Zomighani Júnior chama a atenção que 35 

recentemente, a PROGEPE abriu concurso para visitante para o curso de Administração e 36 
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Políticas Públicas e, ao ler o edital percebeu que não aparecia no edital o curso de Avaliação de 37 

Políticas Públicas - APP. Ao questionar sobre o item suprimido, foi informado que a PROGEPE 38 

resolveu retirar o item do edital, o que gerou descontentamento dentro do ILAESP, diante de tudo, 39 

sugere que todos fiquem atentos e, juntos, possam acompanhar o que está sendo especificado no 40 

edital, pois o mesmo deve ter clareza com as informações mínimas e necessárias para aqueles que 41 

irão prestar o concurso e, deste modo, possam saber em qual disciplina poderão ministrar as aulas. 42 

1.2.5. Repasse de Orçamento para o curso de Geografia Bacharelado: O professor Zeno 43 

Soares Crocetti informou que no diálogo entre o Centro e a Direção ficou definido o repasse de 44 

verbas no valor R$ 8.577,00 (oito mil quinhentos e setenta e sete reais) ao colegiado de Geografia 45 

Bacharelado, que podem ser usadas para promover a integração das Geografias (Bacharelado e 46 

Licenciatura) com os curso de Engenharia e Arquitetura em eventos interdisciplinares que possam 47 

colaborar para a aprovação do curso de pós-graduação da Geografia. A ideia é trazer palestrantes 48 

de fora que possam compor duas mesas, uma sociedade e outra natureza. Informou ainda que o 49 

prazo para o encaminhamento orçamentário vai até o dia 29/07/2022, tendo como responsáveis 50 

pelos encaminhamentos os professores: Sérgio Henrique de Oliveira Teixeira e James Humberto 51 

Zomighani. 1.2.6. Integração de trabalhos do corpo docente: O professor James Humberto 52 

Zomighani conversou com a professora Juliana Rammé do curso de Arquitetura e Urbanismo 53 

com o propósito de fazerem a integração dos trabalhos do corpo docente com a área de 54 

concentração e linha de pesquisa. Essa integração atenderá a demanda da CAPES, em que diz 55 

que é preciso que o corpo docente proponente da proposta do curso de pós-graduação deva estar 56 

integrado e que venham trabalhando juntos na universidade em  publicações conjuntas. E, na 57 

reunião com o Órgão Colegiado do Centro Interdisciplinar de Território, Arquitetura e Design - 58 

CITAD o professor Zeno Soares Crocetti, que participa do grupo de pesquisa sugeriu a abertura 59 

de um espaço para a publicação na revista de Geografia da cidade de Bauru-SP, que é uma revista 60 

1 da CAPES, onde haverá uma edição especial que terão como editores os professores James 61 

Humberto Zomighani e  Juliana Rammé. O professor James Humberto Zomighani disse que as 62 

primeiras publicações de trabalhos serão chamadas a convites e, se não conseguirem organizar o 63 

evento neste ano, será organizado no ano que vem. Disse ainda, que para motivar a participação 64 

de todos os professores, serão chamados para uma reunião para que possam conhecer os projetos, 65 

a área de concentração e as linhas de pesquisas. 1.3. Aprovação da 4ª Ata da reunião Ordinária, 66 

realizada em 07 de julho de 2022: O professor Zeno Soares Crocetti colocou em votação a 67 

aprovação da 4ª Ata de Reunião do Colegiado do curso de Geografia Bacharelado, não havendo 68 

objeção, foi aprovado por unanimidade. 2. ORDEM DO DIA: 2.1. Encaminhamento para 69 

prover a continuidade do componente GEO0047 - Geografia política e Geopolítica: Cultura 70 

e Poder, para o curso Antropologia que não foi concluído, indicando outro(s) 71 

profissional(ais) que lhe substitua(m) uma vez que o professor Roberto França da Silva 72 

Júnior está de licença para atividades políticas: O professor Zeno Soares Crocetti esclarece 73 

que estando em vigor a licença para atividade política do professor Roberto França da Silva 74 

Júnior, o colegiado precisa indicar um novo docente que dará continuidade e fechamento da 75 

disciplina no sistema SIGAA e, sugeriu a auto indicação de professores com o perfil que possa 76 

fazer o fechamento da disciplina. Dada a palavra aos membros do colegiado, o professor Nelson 77 

Fernandes Felipe Junior se voluntariou e, estando todos de acordo, ficou definida a vinculação 78 

do professor Nelson Fernandes Felipe Junior no componente curricular componente GEO0047 - 79 

Geografia política e Geopolítica: Cultura e Poder. 2.2. Apreciar a solicitação de Trancamento 80 

de Disciplina Fora de Prazo - Interessado: LUCAS RODRIGUES MARTINS DOS 81 

SANTOS: O discente solicitou o trancamento de disciplina fora do prazo no componente 82 

curricular GEO0005 – Espaço Geográfico e Técnica ofertado no semestre suplementar - período 83 

2022.1. O colegiado avaliou que o discente está efetivamente matriculado no curso de Geografia 84 

Bacharelado, e partindo deste princípio, foi debatido sobre o assunto e, colocado em votação, foi 85 

aprovado. Foi aceito a justificativa em que o discente relatou ter dificuldade na locomoção para 86 

chegar ao Jardim Universitário - JU, por conta da ineficiência do transporte público, rejeitando 87 

as demais. Foram 6 votos a favor, 1 voto contrário e 1 abstenção. 2.3. O que houver: Não houve. 88 
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Nada mais havendo para ser deliberado, a reunião foi encerrada às dezenove horas e vinte 89 

minutos. Eu, Kléber Álvares Martins, Assistente em Administração, secretariei a reunião e lavrei 90 

a presente ata, que será assinada por mim e pelo presidente do Colegiado. 3. São anexos desta 91 

ata: 3.1. Convocação Nº 3/2022 para a 5ª Reunião Ordinária do Colegiado; 3.2. Versão final da 92 

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Colegiado;  3.3. Portaria nº 666, de 01 de julho de 2022, que trata 93 

da solicitação de Licença para Atividade Política e a  3.4. Solicitação nº 16710 - trancamento fora 94 

de prazo. 95 

 96 

 Kléber Alvares Martins       Zeno Soares Crocetti 97 

    Secretário             Presidente  98 
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ATA DE REUNIÃO Nº Ata/2022 - CG (10.01.06.04.04.03.02) Serviço Público Federal 
(Nº do Documento: 3) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 01/08/2022 09:28 )
ANA CLARISSA STEFANELLO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 2181611

 (Assinado digitalmente em 29/07/2022 13:53 )
JAMES HUMBERTO ZOMIGHANI JUNIOR

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

IMEA-UNILA (10.01.05.10)

Matrícula: 2140327

 (Assinado digitalmente em 28/07/2022 18:44 )
KLEBER ALVARES MARTINS

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

SAILATIT (10.01.06.04.04.09)

Matrícula: 1455712

 (Assinado digitalmente em 28/07/2022 12:19 )
MARCIA APARECIDA PROCOPIO DA SILVA 

SCHEER
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 1562714

 (Assinado digitalmente em 28/07/2022 14:00 )
NELSON FERNANDES FELIPE JUNIOR

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 1026350

 (Assinado digitalmente em 28/07/2022 15:43 )
RUBENS DE TOLEDO JUNIOR

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 1476466

 (Assinado digitalmente em 28/07/2022 13:25 )
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA TEIXEIRA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 1088383

 (Assinado digitalmente em 27/07/2022 19:31 )
ZENO SOARES CROCETTI

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CG (10.01.06.04.04.03.02)

Matrícula: 1017003
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