
 
 

MEMÓRIA DA 6° REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE SAÚDE 
COLETIVA NO ANO DE 2021. 

Reunião: Colegiado do Curso de Saúde Coletiva 

Data: 10/09/2021 Horário: 10h00min 

Organização da 
reunião: 

Coordenação do SAU Local: Vídeo Conferência 

 

1. Objetivos 

1. Deliberação acerca do aproveitamento das horas de estágio como horas de AAC para os seguintes 
alunos: Enzo Damian Negri Imaz e Enrique Mario Guerrero Lacera. 
2. Deliberação sobre a solicitação do trancamento fora do prazo da aluna Ivonne Katherine Casas-
buenas Nonato (SAU0014 - BIOESTATÍSTICA I. 
3. Deliberação sobre a solicitação do discente Diego Emanuel Gracia Duarte para retificação de his-
tórico escolar (alteração do status de reprovado em SAU0101 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO III). 
4. Apresentação da planilha de Dimensionamento da alocação de vagas docentes para o curso de 
Saúde Coletiva.  
5. Deliberação para aprovação da Tabela de AAC. 
6. Deliberação para aprovação do Regulamento de TCC. 

 

2. Ausências e justificativas de ausências 

Profa. Maria Inês Amarante    - Ausência Justificada 
Prof. Fernando Kenji Nampo   - Ausência Justificada 

 

2. Presentes 

Nome   

Assinatura 

Profa. Carmen Justina 
Gamarra 

 

Profa. Erika Marafon 
Rodrigues Ciacchi 

 

Profa. Gladys Amelia Velez 
Benito 

 

Prof. Rodne de Oliveira Lima  

Prof. Walfrido Kuhl Svoboda     

Téc. Adm. Roseli Cândido  

Discente Valdir Marques 
Vieira Nanque 

 

Discente Discente Thayna 
Alves Viana 

 

Profa. Ana Silvia Andreu da 
Fonseca (convidada) 

 

Profa Lívia Santos de Souza 
(convidada) 

 

Profa. Waneska Reis 
(convidada) 

 

 



 
 

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. Deliberação acerca do aproveitamento das horas do estágio 
curricular como horas de AAC para os seguintes alunos: Enzo 
Damian Negri Imaz e Enrique Mario Guerrero Lacera. A solici-
tação de aproveitamento das horas do estágio curricular em 
AAC’s foi APROVADA. Para o aluno Enzo Damian Negri Imaz 
foi aprovado o aproveitamento das horas excedentes do está-
gio curricular obrigatório como horas de AAC, e para o aluno 
Enrique Mario Guerrero Lacera foi aprovado o aproveitamento 
das horas do estágio não obrigatório como horas de AAC. O 
professor Rodne Lima realizou declaração de voto contrário ao 
aproveitamento requerido, expressando o entendimento de 
que tal aproveitamento contraria as disposições do PPC do 
curso. 

Profa. Carmen 
Justina Gamarra 

10h10min 

2. Deliberação sobre a solicitação do trancamento fora do 
prazo da aluna Ivonne Katherine Casasbuenas Nonato 
(SAU0014 - BIOESTATÍSTICA I. Durante a reunião foi consta-
tado que a discente realizou o pedido dentro do prazo, por esse 
motivo a pauta não foi votada e o trancamento será efetivado 
pela Secretaria de Acadêmica. 

Profa. Carmen 
Justina Gamarra 

10h30min 

3. Deliberação sobre a solicitação do discente Diego Emanuel 
Gracia Duarte para retificação de histórico escolar (alteração 
do status de reprovado em SAU0101 - TRABALHO DE CON-
CLUSÃO DE CURSO III). A profa. Waneska orientadora do dis-
cente expôs os fatos que motivaram o cancelamento da defesa 
do TCC, e as professoras Carmen e Gladys que eram mem-
bros da banca expuseram que na época foi realizada reunião 
entre os membros da banca e decidido pelo cancelamento da 
defesa. Considerando as dificuldades que o curso enfrentava 
devida a ausência de coordenação no mês de junho, o colegi-
ado deliberou e APROVOU o pedido do discente para a retifi-
cação do histórico escolar, pois houve o entendimento que não 
deveria ter acontecido o cancelamento da banca. O professor 
Rodne Lima votou contrariamente à solicitação, expressando 
o entendimento de que a reprovação do discente no compo-
nente do TCC efetivamente ocorreu, uma vez que, segundo 
relatos expressos pelos docentes, a banca de TCC não foi re-
alizada em decorrência das características do trabalho apre-
sentado. Destacou também que a reprovação no componente 
é uma consequência necessária para todos os casos em que, 
ao final do semestre letivo, não ocorre a defesa do TCC, o que 
inclusive é indicado pelo docente responsável no Sistema SI-
GAA, no momento da consolidação do componente, a servi-
dora Roseli e a professora Gldyz também votaram de forma 
contrária. 

Profa. Carmen 
Justina Gamarra 

10h45min 



 
 

4.  Apresentação da planilha de Dimensionamento da aloca-
ção de vagas docentes para o curso de Saúde Coletiva. A co-
ordenação irá solicitar a prorrogação do prazo para análise da 
planilha. E foi agendada reunião docente no dia 17 de setem-
bro às 14:00h, para discutir esta pauta de forma mais porme-
norizada, principalmente, sobre a formação necessária para 
ministrar as disciplinas do curso.  

Profa. Carmen 
Justina Gamarra 

11h30min 

5. Deliberação para aprovação da Tabela de AAC. Devido a 
extrapolação do horário estipulado para a reunião, está pauta 
será discutida na próxima reunião do colegiado. 

Profa. Carmen 
Justina Gamarra 

11h40min 

6. Deliberação para aprovação do Regulamento de TCC. O do-
cumento atualizado será disponibilizado para leitura dos mem-
bros do colegiado e está pauta será discutida na próxima reu-
nião do colegiado. 

Profa. Carmen 
Justina Gamarra 

11h45min 

Demais informes Responsável Horário 

1. O prfo. Rodne comunicou sobre a prorrogação automática 
do prazo para integralização do curso até o semestre 202.2, 
por isso o plano de acompanhamento e prorrogação do prazo 
de integralização para alunos em eminência de jubilamento 
não será necessário nesse momento. 
2. A profa. Erika informou sobre a prorrogação da vigência do 
concurso para contratação de professor efetivo (2019); e sobre 
a solicitação da renovação dos contratos das profas. Karine e 
Camila. 
3. A profa. Gladys comunicou sobre o início do prazo para a 
avaliação dos docentes pelos discentes. 
4. A profa. Carmen comunicou sobre o cancelamento do curso 
pelos seguintes alunos: Tobias Gustavo da Silva Soares -
2015, Samuel Martins Livi Velasco - 2020, Thomas Henrique 
Cruz Silva - 2017. E chamou a atenção para o caso do discente 
Tobias que faltava apenas a defesa do TCC para a 
integralização do curso, mas devido a dificuldades 
encontradas e pela aprovação em outro curso superior 
precisou cancelar o curso de Saúde Coletiva. 
6. A profa. Carmen informou sobre o interesse da profa. Letícia 
em ministrar disciplina optativa de farmacologia. 
7. A profa. Carmen solicitou que os representantes dos 
discentes no colegiado realize um levantamento para 
verificação de quantos alunos veteranos necessita cursar a 
matéria de SAU0119 – Bases Matemáticas para a Saúde 
Coletiva. 

Profa. Carmen 
Justina Gamarra 

11h50min 

 

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 10/09/2021

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 12/2021 - null 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 17/09/2021 22:50 )
CARMEN JUSTINA GAMARRA
COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

CSCOL (10.01.06.03.04.03.02)

Matrícula: 2942185

 (Assinado digitalmente em 20/09/2021 10:32 )
ERIKA MARAFON RODRIGUES CIACCHI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1797182

 (Assinado digitalmente em 17/09/2021 13:02 )
GLADYS AMELIA VELEZ BENITO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1662987

 (Assinado digitalmente em 20/09/2021 12:36 )
RODNE DE OLIVEIRA LIMA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1006615

 (Assinado digitalmente em 17/09/2021 12:58 )
ROSELI CANDIDO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

Matrícula: 2143887

 (Assinado digitalmente em 17/09/2021 15:09 )
WALFRIDO KUHL SVOBODA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1222565

 (Assinado digitalmente em 17/09/2021 22:53 )
VALDIR MARQUES VIEIRA NANQUE

DISCENTE

Matrícula: 2019100160004043

 (Assinado digitalmente em 20/09/2021 10:46 )
THAYNA ALVES VIANA

DISCENTE

Matrícula: 2019101160009032

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número:https://sig.unila.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de12 2021 ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO 16/09/2021

verificação: a38a71dffb

https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

