
1 Ata n°1 de 28/03/2019 - Curso de Bacharelado em Geografia

2 Aos 28 dias do mês de março de 2019, às dezesete horas, reuniram-se os membros do

3 colegiado do curso de Geografia (Bacharelado) e havendo quórum, dirigiram-se à sala

4 B3E3S2, do Parque Tecnológico de Itaipu onde puderam iniciar a reunião de colegiado.

5 A reunião conta com a presença de André Luís André, Breno Viotto Pedrosa, Márcia

6 Aparecida Procopio da Silva Scheer, Leandro Trevisan, Roberto França da Silva Junior,

7 James Humberto Zornighani Junior, Zeno Soares Crocetti e Vitória de Sousa Calado. A

8 reunião tern pauta: (1) Aprovação dos pianos de ensino ad referendum; (2) Aprovação

9 dos projetos de monitoria ad referendum; (3) Pedido de inclusão de disciplina optativa

10 na grade de bacharelado, processo 23422.003081/2019-75; (4) Pedido de inclusão da

ii disciplinas recursos hídricos e gestão de bacias na grade curricular, processo

12 23422.003GSô/20i9-'9: (5) Pedido de quebra de pré-requisito, processo

13 23422.000927/20i9-33; (6) Pedido de quebra de pré-requisito para cursar Teorias da

14 Cidade e Urbanismo, processo 23422.003685/2019-63; e (7) Pedido de aproveitamento

15 de estudos, çrocesso,, 23422.004178/2018-44. A pauta foi aprovada por uninamidade.

16 Dando sequência a reunião o ponto 1 foi aprovado pelo colegiado por unanimdade. O

17 ponto 2, referente aos projetos de monitoria submetidos pelos professores James, Ana

18 Clarissa, Márcia e Naomi, foi aprovado, ressaltando que o professor Roberto absteve

19 seu voto. Sobre o ponto 3, o colegiado aprovou por unamidade a inclusão da disciplina

20 B100073 - Estrutura da Terra e História da Biodiversidade como optativa eletiva na

21 grade do curso. No tocante ao ponto 4, também decidiu-se por unamidade que a

22 disciplina Recursos Hídricos e gestão de Bacias Hidrográficas seja contabilizada como

23 disciplina optativa eletiva para aqueles alunos que ingressaram antes de 2017,

24 vinculados à grade antiga. Sobre o ponto 5, o discente que entrou com o processo não

25 deixou claro qual disciplina deveria ter seu pré-requisito quebrado, sendo assim, remete-

26 se o processo para instrução de forma que o aluno manifeste extamente qual a

27 componente em debate. Referente ao ponto 6, o colegiado aprova por unamidade a

28 quebra de pré-requisito para se cursar Teorias da Cidade e Urbanismo. Finalmente,

29 acerca do ponto 7, aprova-se o parecer dado no processo sobre o aproveitamento de

30 estudos da discente Gisele Pastore que solicitou reingresso no curso. Nada mais

31 havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezesete horas e quarenta e cinco

32 minutos, tendo sido a ata lavrada por mim, Breno Viotto Pedrosa.



etti Breno Viotto Pedrosa

Secretário
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