
MEMÓRIA DA 7° REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE SAÚDE
COLETIVA NO ANO DE 2021.

Reunião: Colegiado do Curso de Saúde Coletiva
Data: 08/10/2021 Horário: 9h30min
Organização da 
reunião:

Coordenação do SAU Local: Vídeo Conferência

1. Objetivos
1. Deliberação sobre Atribuições docentes_ 2021.6. (2021.1).
2. Deliberação sobre grade horaria_ 2021.6. (2021.1) Inclusão da disciplina optativa de economia e
saúde.
3.  Deliberação  sobre  Oferta  de  matemática  com vaga  para  12  alunos  que  precisam refazer  o
componente, com prioridade para alunos que estão por se formar. (turma com 62 alunos).
4. Deliberação sobre o aceite do estágio não obrigatório na Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
como estágio obrigatório (discentes Marta A. A. Santamaria e Zavel Ambrósio).

2. Ausências e justificativas de ausências

2. Presentes

Nome

Assinatura

Profa. Carmen Justina 
Gamarra
Profa.  Erika  Marafon
Rodrigues Ciacchi
Prof. Fernando Kenji Nampo

Profa. Gladys Amelia Velez 
Benito
Prof. Rodne de Oliveira Lima

Prof. Walfrido Kuhl Svoboda 

Profa. Waneska F. C. 
Albuquerque Reis
Téc. Adm. Roseli Cândido

Discente Analia Samanta 
Lopez
Discente Valdir Marques 
Vieira Nanque
Discente Discente Thayna 
Alves Viana (suplente)
Profa. Camila Pereira 
Abagaro (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  sobre  Atribuições  docentes_  2021.6.  A
presidente do Colegiado apresentou a planilha de atribuição
docente  para  o  semestre  2021.6  (2021.1),  conforme  já
encaminhado  a  todos  os  docentes  pela  área  de  Saúde
Coletiva.  A  profa.  Carmen  informou  que  a  disciplina  de
Bioestatística  II,  muito  provavelmente,  não  será  ofertada
desde  o  início  do  semestre,  pois  deverá  aguardar  a
finalização  de  Processo  Seletivo  Simplificado  para  a
contratação  de  professor  que  ficará  responsável  pelo
componente. Informou, também, que está pendente o nome e
dia  de  oferta  do  componente  matemática.  A  atribuição
docente conforme planilha já  apresentada aos docentes foi
APROVADA.

Profa.  Carmen
Justina Gamarra

09h35min

2. Deliberação sobre grade horaria_ 2021.6. (2021.1) Inclu-
são da disciplina optativa de economia e saúde. A profa. Car-
men informou que conversou com a docente Cláudia da área
da economia sobre a possibilidade de oferta da disciplina op-
tativa de economia e saúde, a oferta será condicionada a ma-
trícula de no mínimo 6 (seis) alunos. A profa. Gladys chamou
a atenção dos discentes para a importância da disciplina para
os futuros sanitárias que trabalharam com gestão da saúde. A
inclusão da disciplina optativa foi APROVADA.

Profa.  Carmen
Justina Gamarra

10h00min

3. Deliberação sobre Oferta de matemática com vaga para 12
alunos que precisam refazer o componente, com prioridade
para alunos que estão por se formar. (turma com 62 alunos).
Foi discutido sobre a necessidade de ampliação do número
de vagas da disciplina SAU0119 – Bases matemáticas para a
Saúde Coletiva. Considerando a possibilidade da ampliação
do número de vaga em até 25% e o grande número de alunos
com pendência nessa matéria, a profa. Carmen se compro-
meteu a conversar com o professor responsável pela discipli-
na e solicitar a ampliação do número de vagas para 62 (ses-
senta e duas), assim alunos formandos com pendência neste
componente poderão solicitar a matrícula.

Profa.  Carmen
Justina Gamarra

10h30min

4.  Deliberação sobre o aceite do estágio não obrigatório na
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu como estágio obrigató-
rio. Foi discutida sobre a possibilidade de aceite do estágio
não  obrigatório  na  Prefeitura  Municipal  de  Foz  do  Iguaçu
como estágio obrigatório para os alunos da turma de 2018.1 e
os professores argumentaram sobre  o fato  do estágio  não
obrigatório na Prefeitura, muitas vezes se restringe a ativida-
des administrativas, e também sobre a importância do acom-
panhamento  de  docente  durante  o  estágio  obrigatório,  por
isso foi orientado que o estágio obrigatório seja realizado no
oitavo período. 

Profa.  Carmen
Justina Gamarra

11h00min

Demais informes Responsável Horário

1. A profa. Carmen, parabenizou os alunos que se formaram
neste período. Liz Fabíola Acosta, Pamela A. A. Fernandez,
Diego Gracia Duarte, José Alexsandro de Araújo Nascimento

Profa.  Carmen
Justina Gamarra

11h15min



e Enzo Damian N. Imaz. 
2. A profa. Carmen, orientou os docentes sobre o cadastro
dos planos e ensino e aulas extras no SIGAA.
3. A profa. Carmen, informou sobre o pedido de cancelamen-
to do curso pela discente Vitoria C. S. Menezes, por motivo
de aprovação em curso de graduação em outra universidade
pública.
4. A  profa.  Carmen  informou  sobre  as  tratativas  para  o
reestabelecimento do convênio da Unila com a FIOCRUZ, e a
volta  do  prof.  Sérgio,  para  isso  será  necessário  que  o
professor apresente um novo plano de trabalho.
6.  A  profa.  Erika  informou,  sobre  a  convocação  do  prof.
Giuliano aprovado em concurso para professor efetivo, o que
ocorrerá  após  o  vencimento  do  contrato  da  profa.  Camila.
Neste  momento  a  profa.  Erika  perguntou  sobre  a
possibilidade  de  a  professora  Camila  ministrar  de  forma
condensada  apenas  dois  componentes,  dos  quatro  a  ela
atribuída  para  2021.6.  O  colegiado  concordou,  pois  dessa
forma na chegada o professor Giuliano ministraria os outros
dois  componentes  também  de  forma  condensada.   A
professora Camila, concordou e pediu tempo para informar os
dois que iria ministrar. 

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 08/10/2020

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 20/2020 - null 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 22/10/2021 11:10 )
CARMEN JUSTINA GAMARRA
COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

CSCOL (10.01.06.03.04.03.02)

Matrícula: 2942185

 (Assinado digitalmente em 22/10/2021 11:18 )
ERIKA MARAFON RODRIGUES CIACCHI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1797182

 (Assinado digitalmente em 22/10/2021 23:05 )
GLADYS AMELIA VELEZ BENITO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1662987

 (Assinado digitalmente em 26/10/2021 12:52 )
RODNE DE OLIVEIRA LIMA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1006615

 (Assinado digitalmente em 22/10/2021 11:03 )
ROSELI CANDIDO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

Matrícula: 2143887

 (Assinado digitalmente em 22/10/2021 12:05 )
WALFRIDO KUHL SVOBODA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1222565

 (Assinado digitalmente em 22/10/2021 18:18 )
WANESKA FERREIRA CAVALCANTE DE

ALBUQUERQUE REIS
PROFESSOR VISITANTE

Matrícula: 3214790

 (Assinado digitalmente em 22/10/2021 12:11 )
VALDIR MARQUES VIEIRA NANQUE

DISCENTE

Matrícula: 2019100160004043

 (Assinado digitalmente em 23/10/2021 19:07 )
ANALIA SAMANTA LOPEZ

DISCENTE

Matrícula: 2019102160010483
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