
MEMÓRIA DA 100 REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE SAÚDE COLETIVA

Reunião: Primeira Reunião extraordinária do Colegiado do Curso de Saúde Coletiva

Data: 28/02/2020 HorárIo: 09h00min

Organização da

reunião:

Coordenação do curso de

Saúde Coletiva

Local: Campus UNILA - JU

SALA G 104

1. Aprovação de planos de ensino por ad referendum.

2. Aprovação de planos de ensino conforme a Instrução Normativa

3. Aprovação do Regimento Interno do Curso de Saúde Coletiva.

4. Aprovação das alterações requeridas pela PROGRAD ao PPC do Curso de Saúde coletiva.

5. Aprovação da oferta do curso de Pós-Graduação Latu Sensu "Gestão em Saúde" em parceria com a

Universidade Aberta do Brasil - UAB.

6. Definição da data de realização da Semana Acadêmica.

Pontos de pauta inseridos:

7. Aprovação de quebra de pré-requisito.

8. Aprovação da criação de uma fan page para divulgação de notícias do curso de Saúde Coletiva.

Nome

Assina a

Prof. Antúlio Hoyos Rivera

Profa. Carmen Justina Gama rra

Profa. Erika Marafon Rodriguês
Ciacchi

Justificou ausência

Prof. Fernando Kenji Nampo

Prof. Giuliano Silveira Derrosso

(suplente)

Prof. Gladys Amélia Vélez Benito Justificou ausên ia'

ff?()59!4/.
Profa. Maria Inês Amarante

(suplente)

Justificou ausência

______________________________________________________________________

Prof. Rodne de Oliveira Lima Justificou ausência

Prof. Sérgio Pacheco de Oliveira

Prof. Walfrido Kuhl Svoboda

Téc. Adm. Roseli Cândido
C.'

Discente Pamela Aracely Ayla
Fernandez

Discente Angelica Paola

Valencia Cordoba (suplente)

Discente Valdir Marques Vieira

Nanque (suplente)

___________________________________________________________________
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(suplente)
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Tópico Responsável Horário

1. Aprovação de planos de ensino por ad referendum, o prof. Prof. Fernando Kenji 09h10min

Fernando informou aos demais membros do colegiado, que no Nampo

período de férias foram cadastrados três planos de ensino para

aprovação, SAUOO38, SAUO1O3 e SAU0096, mas os mesmos

não atendiam a Instrução Normativa 01/2015, no que se refere

as inclusões bibliográficas. O colegiado APROVOU que os

planos de ensino deverão ser devolvidos aos docentes para

adequação.
______________

2. Aprovação dos planos de ensinos em conformidade com a

____________________

Prof. Fernando Kenji 09h20min

Instrução Normativa n° 01/2015, o Colegiado do Curso de Nampo
Saúde Coletiva APROVOU que os planos de ensino deverão

atender a referida IN no que se refere a indicação de

bibliografia, e que todas as referências constantes no PPC do

Curso deverão ser incluídas, ficando o professor livre para

adicionar referências que julgar necessário.

3. Aprovação do Regimento Interno do Curso de Saúde Prof. Fernando Kenji 09h30min

Coletiva, o professor Fernando informou aos demais membros Nampo
do colegiado a respeito da necessidade de deliberação dos

seguintes pontos; recondução dos membros por um número

indeterminado de mandatos - APROVADO, inclusão do voto

de qualidade do presidente do colegiado, para decisão em

caso de empate - APROVADO.

4. Aprovação das alterações requeridas pela PROGRAD, No Prof. Fernando Kenji 09h50min

PPC do Curso de Saúde Coletiva. O Colegiado APROVOU a Nampo
adequação conforme solicitado pela PROGRAD, e os

componentes do CICLO COMUM serão ofertados nos três

primeiros semestres do curso. O colegiado APROVOU

também a manutenção da alteração do período de oferta do

curso, de integral para o turno matutino. A distribuição dos

outros créditos será discutida na próxima reunião do

colegiado.
_______________

5. Aprovação da oferta do curso de Pós-Graduação Latu

____________________

Prof. Fernando Kenji lUhOOmin

Sensu na modalidade EAD "Gestão em Saúde" em parceria Nampo
com a Universidade Aberta do Brasil - UAB. O colegiado do

Curso APROVOU a oferta da especialização em parceria com

a UAB, e houve o comprometimento de escolha para um

docente tutor do curso.

6. Definição da data de realização da Semana Acadêmica, o Prof. Fernando Kenji 10h20min

Colegiado do Curso de Saúde Coletiva de forma UNANIME Nampo
APROVOU a data de 14 a 19 de setembro de 2020, para a

realização do evento.

7. Solicitação de quebra de pré-requisitos, O discente Diego Prof. Fernando Kenji 10h40min

Emannuel Duarte Garcia solicitou por meio da representante Nampo
discente no Colegiado, a quebra de pré-requisitos dos seguintes

___________________ ______________



componentes: SAUOO5I - Trabalho de Conclusão de Curso I para

cursar SAUOO99 - Trabalho de Conclusão de Curso lI, SAUOO93

Direito Sanitário I para cursar SAUOO98 Direito Sanitário Il e

SAUOO27 - Políticas, Planejamento e Gestão em Saúde II para

SAUOO37 Politicas, Planejamento e Gestão Ill. Considerando que o

prazo para solicitação de quebra de pré-requisitos se esgotou no dia

27 de janeiro de 2020 e que a justificativa do discente não atende

aos requisitos para a concessão da quebra o Colegiado do Curso

INDEFERIU a solicitação, e orientou o discente a realizar as provas

pendentes o quanto antes, para que haja alguma possibilidade de

cursar os componentes SAUOO99, SAUOO98 e SAUOO37, no

semestre 2020.1.

8. Criação de fan page para divulgação de notícias referente ao Prof. Fernando Kenji 11 hOOmin

Curso de Saúde coletiva, o Colegiado do Curso de Saúde Coletiva Nampo
não pode deliberar a respeito da criação, visto que não se trata de

meio de divulgação oficial do curso, foi orientado aos discentes para

procederem a criação do Centro Acadêmico do Curso, e por meio

deste seja implantada a fan page, destacando que tal ação será de

total responsabilidade dos discentes, tanto a criação quanto a

responsabilidade dos materiais divulgados.

Demais informes Responsável Horário

1. 0 prof. Fernando informou aos demais membros do colegiado, Prof. Fernando Kenji lihiOmin

sobre o Congresso Brasileiro de Epidemiologia, que ocorrerá na Nampo
data de 14 a 18 de novembro na cidade de Fortaleza-CE, sendo o

prazo para submissão de resumos até o dia 30 de abril de 2020.

2. 0 prof. Fernando informou aos demais membros do colegiado,
sobre a decisão do Curso de Medicina em indicar no PPC do curso,

as disciplinas do Curso de Saúde Coletiva como disciplinas

optativas para o Curso de Medicina.

3. 0 prof. Fernando informou aos demais membros do colegiado,
que estão abertas as inscrições para três editais de projetos de

extensão. Edital da PROEX para bolsas de extensão com prazo

para submissão de propostas até a data de 10.03.2020, edital PlBlC

para iniciação científica com prazo para submissão de propostas até

a data de 22.03.2020 e o edital da Fundação Araucária para bolsa

de extensão, com prazo de submissão de propostas até a data de

03.03.2020.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 38/2020 - ILACVN (10.01.06.03.04) 
(Identificador: 202057948) 

Nº do Protocolo: 23422.003689/2020-49
Foz Do Iguaçu-PR, 24 de Março de 2020.

GABINETE DA REITORIA

CC: 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Título: Pós-Graduação Lato Senso na modalidade EAD "Gestão em Saúde"

Ilmo. Chefe de Gabinete, Prof. Alexandre Vogliotti,
 
CONSIDERANDO:
 
1. O interesse institucional no desenvolvimento da modalidade de educação a distância
no rol de atuação da Universidade.
 
2. A aprovação da oferta do curso de Pós-Graduação Lato Sensu na modalidade EAD
"Gestão em Saúde" em parceria com a Universidade Aberta do Brasil - UAB, havendo,
inclusive, o comprometimento de escolha de docente tutor; na 10º Reunião do Colegiado
do Curso de Saúde Coletiva, de 28 de fevereiro de 2020 (Vide anexo).
 
3. As manifestações de interesse do Polo Universitário Darcy Ribeiro (Foz do Iguaçu/PR),
do Polo de Apoio Presencial de Céu Azul (Céu Azul/PR) e da Secretaria de Municipal de
Educação, Cultura e Turismo de Laranjeiras do Sul, conjuntamente com o Polo de Apoio
Presencial de Laranjeiras do Sul (Laranjeiras do Sul/PR) (Vide anexos).
 
Vimos mui respeitosamente por meio desta, em decisão ad referendum do Conselho do
Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza, manifestar a anuência à
proposição, haja vista a relevância do projeto e a expertise do corpo docente e
instituições parceiras.
 
A disposição.
 
Atenciosamente,
 
 

(Autenticado em 24/03/2020 15:52) 
LUCIANO CALHEIROS LAPAS 

DIRETOR DE INSTITUTO - TITULAR 
Matrícula: 1517967 
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