
 
 

MEMÓRIA DA 5° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
SAÚDE COLETIVA NO ANO DE 2021. 

Reunião: Colegiado do Curso de Saúde Coletiva 

Data: 17/12/2021 Horário: 14h00min 

Organização da 
reunião: 

Coordenação do SAU Local: Vídeo Conferência 

 

1. Objetivos 

1. Designação do Colegiado do Curso de Saúde Coletiva 
2. Alteração do NDE do Curso de Saúde Coletiva 
3. Ratificação de aprovação Ad Referendum dos planos de ensino das disciplinas do semestre 2021.1 
4. Deliberação a cerca da estrutura curricular do novo PPC 

 

2. Ausências e justificativas de ausências 

Prof. Fernando Kenji Nampo - Ausência justificada        

 

2. Presentes 

Nome Assinatura 

Profa. Carmen Justina 
Gamarra 

 

Profa. Erika M. R. Ciacchi        

Profa. Gladys Amelia Velez 
Benito 

 

Prof. Rodne de Oliveira 
Lima 

 

Prof. Walfrido Kuhl 
Svoboda    

 

Profa. Waneska Reis  

Profa. Ana Silvia Andreu 
Fonseca (suplente) 

 

Téc. Adm. Roseli Cândido  

Discente Analía Samanta 
López  

 

Discente Valdir Marques 
Vieira Nanque 

 

 

3. Pré-trabalho/Preparação (documentos, material de leitura etc.) 

Descrição Preparado por 

Convite da Reunião Coord. do curso de Saúde Coletiva 

 

4. Agenda, Notas, Decisões e Questionamentos 

Tópico Responsável Horário 

1.  Designação do Colegiado do Curso de Saúde Coletiva. 
Considerando que a validade do Colegiado do Curso de Saúde 
Coletiva expira na data de 20/12/2021. E conforme dispõe o 
Regimento interno do Colegiado do Curso, os membros podem 
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ser designados para mandados consecutivos o que é 
necessário diante do baixo número de docentes existente no 
Curso. Por esse motivo o Colegiado manterá a mesma 
composição docente e de técnicos administrativos da última 
alteração, haverá apenas alteração na representação discente 
conforme ata de assembleia discente que será anexada ao 
processo de designação. Importante registrar em ata que: com 
a previsão de alteração da coordenação no ano de 2022, 
haverá a alteração da portaria incluindo o novo coordenador 
como presidente e a atual presidente será designada como 
membro docente. Após os esclarecimentos feito pela 
presidente do Colegiado a nova designação foi APROVADA 
conforme segue: 
Presidente   
Carmen Justina Gamarra 
Representação Docentes  
Fernando Kenji Nampo – titular; 
Erika Marafon Rodrigues Ciacchi -titular; 
Gladys Amélia Velez Benito - titular;  
Rodne de Oliveira Lima - titular;  
Waneska Ferreira Cavalcante De Albuquerque Reis – titular; 
Walfrido Kuhl Svoboda - titular;  
Ana Silvia Andreu da Fonseca – suplente; 
Lívia Santos de Souza - suplente 
Representação Discentes  
Thayna Alves Viana Nanque - titular;  
Carla Jordana da Silva Pereira - suplente;  

Analía Samantha Lopez - titular;  
Ivonne Katherine Casabuenas Nonato - suplente.  
Representação dos Técnicos-administrativos  
Roseli Cândido - titular;  
Joceli Cristina Leite de Morais – Suplente; 

2. Alteração do NDE do Curso de Saúde Coletiva. A profa. 
Erika, comunicou que devido ao afastamento do prof. Joylan, 
a portaria de designação do NDE precisou ser alterada e a de-
signação do prof. Joylan foi excluída. Após o comunicado da 
profa. Erika o colegiado deliberou sobre a designação de um 
outro docente, no entanto, como não há docente com disponi-
bilidade para participação no NDE devido à escassez de pro-
fessores no curso e também ao comprometimento em outras 
atribuições, o Colegiado APROVOU a manutenção da desig-
nação com apenas cinco membros (profa. Erika, prof. Anax-
suel, profa. Carmen, profa. Lorena e prof. Walfrido). 
 

Carmen 14h50min 

3. Ratificação de aprovação Ad Referendum dos planos de en-
sino das disciplinas do semestre 2021.1. Conforme deliberado 
na Oitava Reunião Ordinária, a profa. Carmen aprovou os pla-
nos de ensino dos componentes ofertados no semestre 2021.6 
por ad referendum, a professora informou que todos os planos 
apresentados estavam corretos conforme as normas da insti-
tuição e que há três disciplinas que não houve o cadastro dos 
planos de ensino, pois, são disciplinas condensadas que inici-
arão na data de 31/01/2022. Após os esclarecimentos o Cole-
giado APROVOU as decisões por ad referendum. 
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4. Deliberação acerca da estrutura curricular do novo PPC. A 
profa. Erika presidente do NDE iniciou sua fala explicando 
sobre a preocupação do NDE, ante a exclusão da oferta de 
disciplinas fundamentais para a formação em Saúde Coletiva, 
essas disciplinas (Saúde e sociedade, Antropologia da Saúde; 
Pesquisa Social em Saúde), preocupando também a redução 
de carga horária da disciplina de Gênero, raça e etnia, antes 
de 4 agora na nova proposta para 2 créditos. As disciplinas 
descritas acima são fundamentais para uma formação voltada 
para a sociedade no entendimento do NDE, por isso, haveria a 
necessidade de uma readequação na oferta dos componentes 
para o novo PPC, visto que disciplinas fundamentais foram 
retiradas e setes disciplinas muito específicas foram 
acrescentadas. A profa. Erika, também comentou que o 
trabalho de ajuste da grade curricular atual será realizado, por 
meio de um amplo estudo das matrizes curriculares dos cursos 
de Saúde Coletiva de grandes universidades brasileiras e 
também de importantes universidades da américa Latina que 
ofertam o curso, este estudo tem por objetivo ofertar na Unila 
um curso de Saúde Coletiva compatível com o ofertado por 
universidades brasileiras e estrangeiras, assim o profissional 
formado na Unila estará apto a atuar no pais e também da 
América Latina. Após a fala da profa. Erika, o prof. Rodne 
demonstrou sua preocupação com a reanálise de decisões já 
aprovadas no colegiado, e propôs o encaminhamento da oferta 
conforme já aprovado anteriormente, pois, para ele alterar o 
trabalho já realizado seria um retrocesso. Da mesma forma os 
docentes Gladys e Walfrido demonstraram preocupação com 
o retrabalho e com os prazos para a aprovação do Novo PPC. 
A profa. Waneska externou sua preocupação com a exclusão 
de disciplinas fundamentais. Após várias discussões e opções 
de encaminhamento o colegiado do curso decidiu ACEITAR o 
ajuste da matriz atual (vigente), excluindo a disciplina de 
matemática, três práticas interdisciplinares, com possível 
exclusão de algum componente caso necessário, desde que 
não prejudique a formação, sendo o curso ofertado no período 
matutino, em 5 anos, também com uma proposta paralela de 4 
anos e meio, ambas as propostas serão trazidas pelo NDE no 
mês de fevereiro de 2022 com a adequação que julgam 
necessária para uma formação mais abrangente, generalista e 
humanista para um curso que acolhe estudantes não só de 
Brasil. Essa decisão foi fundamentada pelos pontos debatidos 
na reunião que a seguir serão expostos:  
*Considerando a necessidade de conceder a oportunidade dos 
discentes exercem atividades de trabalho simultaneamente 
com as atividades acadêmicas, por isso, o curso deverá ser 
ofertado em turno matutino, o que possibilitará o ingresso de 
pessoas interessadas no curso, mas que não podem abdicar 
do trabalho. 
*Considerando a realidade dos países da América Latina que 
ofertam cursos de graduação com a duração de 5 anos, e 
considerando o grande número de estudantes estrangeiros no 
curso, a oferta do curso em 9 ou 10 semestres facilitaria o 
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processo de revalidação em seus países de origem. Com a 
dilatação do prazo de duração do curso não haveria a 
necessidade de oferta de aulas aos sábados. 
*Considerando também a necessidade de ter uma formação 
generalista com uma perspectiva latino-americana. 
*Considerando que as habilidades e competências da 
graduação em Saúde Coletiva devem estar agrupadas nos três 
grandes eixos: Atenção à Saúde, Educação e Comunicação 

em Saúde e Gestão em Saúde. 
*Considerando a excelente formação dos egressos 
conquistada com a grade ofertada no PCC antigo. 
Decidiu-se por receber a nova proposta do NDE, que 
contemple a oferta no turno matutino, com 9 ou 10 semestres, 
a curricularização das disciplinas práticas no número de 3 
componentes. Observar a real necessidade das 7 disciplinas 
que foram incluídas, podendo ser ofertadas como optativa e a 
exclusão de bases matemáticas. A reunião encerrou-se às 
18h15min. 

Demais informes Responsável Horário 

1. A profa. Carmen comunicou que devido a ausência de pro-
fessores com disponibilidade, o curso de Saúde Coletiva não 
ofertará nenhuma disciplina de férias. 
2. A profa. Erika comunicou sobre os avanços na tramitação 
do Convênio do profa. Sérgio, o professor aceitou incluir no 
plano de trabalho a previsão de ministrar disciplinas no curso 
de Saúde Coletiva, após esses ajustes no plano de trabalho o 
documento será encaminhado a área de Saúde Coletiva para 
aprovação. 
3. A profa. Carmen informou sobre o vencimento do contrato 
da profa. Camila na data de 23/12, e a chegada do prof. Giuli-
ano na segunda quinzena de janeiro de 2022. 
4. A profa. Erika sugeriu que seja realizada uma reunião, para 
agradecer o trabalho desempenhado pela profa. Camila no 
Curso de Saúde Coletiva.  
5. A profa. Carmen informou que dia 21 de dezembro será a 
data-limite para as solicitações de trancamento de matrícula 
total e/ou parcial (turmas regulares) - 2021.6. 
 

Profa. Carmen 
Justina Gamarra 

14h05min 

 

5. Itens de Ações     

Ação Responsável Data 

   

 

6. Próxima Reunião (se necessário) 

Data:  Horário:    Local:  

Objetivos:   

 
 
 
 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 22/12/2021

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 17/2021 - null 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 23/12/2021 11:24 )
ANA SILVIA ANDREU DA FONSECA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2937493

 (Assinado digitalmente em 22/12/2021 17:17 )
CARMEN JUSTINA GAMARRA
COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

CSCOL (10.01.06.03.04.03.02)

Matrícula: 2942185

 (Assinado digitalmente em 22/12/2021 16:55 )
ERIKA MARAFON RODRIGUES CIACCHI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1797182

 (Assinado digitalmente em 22/12/2021 16:49 )
GLADYS AMELIA VELEZ BENITO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1662987

 (Assinado digitalmente em 31/12/2021 10:48 )
RODNE DE OLIVEIRA LIMA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1006615

 (Assinado digitalmente em 03/01/2022 14:36 )
ROSELI CANDIDO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

Matrícula: 2143887

 (Assinado digitalmente em 23/12/2021 20:14 )
WALFRIDO KUHL SVOBODA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1222565

 (Assinado digitalmente em 22/12/2021 16:46 )
WANESKA FERREIRA CAVALCANTE DE

ALBUQUERQUE REIS
PROFESSOR VISITANTE

Matrícula: 3214790

 (Assinado digitalmente em 22/12/2021 16:37 )
VALDIR MARQUES VIEIRA NANQUE

DISCENTE

Matrícula: 2019100160004043

 (Assinado digitalmente em 24/12/2021 01:19 )
ANALIA SAMANTA LOPEZ

DISCENTE

Matrícula: 2019102160010483
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