Plenária Extraordinaria 19 de outubro de 2010
Pauta: Horário das disciplinas 2011

Com a palavra a Profa. Sueli, explicando como funciona a definição dos horários e quais as
dificuldades de organizar um plano com mudanças a todo semestre. Informa que foi feito um
calendário/consulta a todos os professores com escolhas pra Graduação e Pós Graduação e em
seguida foi feita uma distribuição buscando o máximo possível manter o que foi feito no ano
passado. Informa que as obrigatórias têm como numero de vagas aquelas estabelecidas na
estrutura.
Aberta a palavra para o plenário:
Trabalho de Campo em Geografia I – Valeria de Marcos – quarta feira
Gloria informa que Venturi sugeriu Trabalho de Campo II, Técnicas de Campo e Recursos Naturais,
para o segundo semestre.
Outras mudanças já ocorridas foram:
1º. Semestre – Geografia da População – Fabio Contel – quarta-feira D/N
2º. Semestre – Geografia Social – Lea Francesconi – D/N
Geografia das Industrias – Sandra Lencione – 5°.feira D/N
Analise Espacial em Geoprocessamento – não será oferecida
Gloria informa sobre a disciplina Teoria e Metodo II que possui problemas porque Larissa não pode
dar e Elvio se dispôs a ministrar desde que deixando a disciplina de Teoria da Região e
Regionalizaçao.
Sueli informa sobre Geomorfologia II. O Prof. Adilson ira oferecer junto com Sonia Furian e à noite
será oferecida por Bianca e Colângelo.
Aluna solicita informação sobre as alterações das datas de TGI que agora só tem 30 dias após a
data final para lançar a nota. Gloria relata que há um tempo atrás houve uma profa. que foi de
curso em curso levantando as especificidades e que TGI II, como recordado pela profa. Amélia,
sugerindo que isso seja levado à comissão de ensino. Sueli fala também sobre a questão da
recuperação que está sendo reavaliada para que fique claro o que se entende por recuperação.
Sueli considera o endurecimento das regras voltadas à Graduação como forma de forçar a redução
do tempo de permanência para conclusão da Graduação.
Profa. Maria Elisa (Ensino) questiona o vai e vem de alunos, alunos que entram com um professor e
cursam com outro e depois querem que a nota seja repassado para o outro professor.
Uma aluna questiona os critérios adotados pelo Júpiter para a escolha dos alunos na turma. Sueli
informa que é semestre ideal e media. Aluna questiona qdo faz uma escolha e cai com outro. Sueli
informa que é o horário de solicitação. Outra aluna questiona qdo os profs tem enfoques
diferentes para as disciplinas. Bianca questiona e argumenta, alegando ser contraria a sair o nome
do prof. na disciplina.

Maria Elisa coloca como problema o numero de alunos em sala de aula. Informa que a disciplina
aparece no diurno com 50 vagas e no noturno com 40. Qdo foi pensada a disciplina era para 30
alunos e questiona a possibilidade de retornar a 30 alunos. Informa ainda que o problema é o
estagio. Questiona os números de vagas oferecidas e argumenta que para obrigatória tudo bem ter
mais vagas. A idéia é oferecer a disciplina nos dois semestres. Solicita que seja feito concurso.
Combinaram que no 1º.semestre as turmas seriam divididas em 2011. Sueli informa que esta
faltando um professor. Maria Elisa propõe que se diminuam as vagas para que os alunos percebam
o problema. Consultados o aluno Hector considerou valida a proposta.
Maria Elisa apresenta a proposta de que o numero de vagas para a disciplina de estagio seja
mantido em 30 vagas. Sueli informa que é preciso compor com a outra disciplina para oferecer o
numero de alunos para o semestre. Ma. Elisa propõe então que no noturno seja oferecido 40
vagas. A reunião é encerrada às 19h30, com o comprometimento da Comissão de Ensino de
proceder os ajustes necessários.

