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Av. Tancredo Neves, 6731

CEP 85,867-970 1 Caixa Postal 2044

Foz do IguaçuIPR

Colegiado do Curso de Saúde Coletiva

Ata N° 2/2019

ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE SAÚDE COLETIVA, REALIZADA NO

DIA 09 (NOVE) DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZENOVE. No nono dia do mês de abril de 2019

às 14h00 (quatorze horas), realizou-se, na sala G - 104 do Campus Jardim Universitário, a segunda

reunião de 2019 do Colegiado do Curso de Saúde Coletiva, convocada pela Presidente do

Colegiado, Prof.a Carmen Justina Gamarra, estando presentes os membros docentes, Gladys Amélia

Vélez Benito, Fernando Kenji Nampo, Sérgio Pacheco de Oliveira, Walfrido Kuhi Svoboda, os

discentes Camila Meireles Fernandes e Matheus Henrique Fontes Gradella. Também estavam

presentes o professor substituto Dr. Giuliano Silveira Derrosso e os discentes: Blanca Eunisia Zarate

Rodriguez, Thomas Henrique Cruz Silva e Grissanas Elma. Justificaram ausência a técnico-

administrativa Roseli Cândido e o professor Rodne de Oliveira Lima. Informes. Primeiro

Informe. Congresso de Saúde Coletiva da UFPR. a Prof.a Gladys informa que ela foi convidada

para participar do congresso como palestrante e ressaltou que a sua participação será muito

importante para discutir a realidade do curso no país e no Estado. Pauta 1. Aprovação dos 33

planos de ensino de disciplinas do curso. Os planos foram aprovados, por unanimidade, exceto o

dos componentes PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES II (turma 1), SAUOO99 - TRABALHO DE
'

CONCLUSÃO DE CURSO II e SAUOO98 - DIREITO SANITÁRIO II, os quais serão analisados e

aprovados por ad referendum, pela coordenadora, pois ainda estavam sem consolidar. Pauta 2

Definição sobre modo de uso dos recursos do curso referente a diárias e passagens/

fretamentos, a professora Carmen informou que o Orçamento do CICV 20 19/ diárias e passagens/

fretamentos ainda não foi decidido, assim a pauta não foi tratada. Pauta 3. Organização dos

trabalhos para revisão do regulamento do colegiado, a professora Carmen informou que recebeu

o processo com sugestões para adequação do regulamente do colegiado, assim, os docentes Gladys

e Sérgio se disponibilizaram para realizar tal revisão e adequações, e será apresentada para /A
aprovação na próxima reunião do colegiado. Pauta 4. Definição do calendário e plano de

trabalhos do NDE. Tendo em vista a necessidade de readequação do PPC do curso e a necessidade /

de discussão do relatório de avaliação de disciplinas de 2018.2, o porf. Walfrido, presidente do

NDE, definiu que o NDE realizará oficinas de trabalhos de readequação do PPC, nos dias 30 de (
abril, 14, 15, 21 e 22 de maio de 8 as 12h. Pauta 5. Indicação da professora Gladys para

membro do NDE, em razão do afastamento da profa Erika. A professora Gladys confirmou o

seu intersere de colaboração nos trabalhos de readequação do PPC. O professor Fernando lembrou

que estará ausente durante o período de 24 de Abril até o final do semestre e colocou sua vaga no \ 2)

NDE à disposição em virtude da necessidade regulamentada de reuniões semestrais do NDE. O

professor Sérgio concordou em colaborar como membro do NDE. Aprovou-se, por unanimidade, a

indicação dos professores Gladys e Sérgio para comporem o NDE nas vagas dos professores Erika e

Fernando, respectivamente; ambos professores confirmaram disponibilidade de tempo para

participar das oficinas de trabalho do NDE. Pauta 6. Definição de interesse na renovação de



49 convênio com a Secretaria Municipal de Serviço Social para atividade das Práticas

50 Interdisciplinares (elaboração de novo plano de trabalho). O colegiado manifestou interesse na

51 renovação do convênio, assim, a coordenação procurará realizar os encaminhamentos necessários.

52 Pauta 7. Definição de banca para dispensa de disciplinas por equivalência e por prova de

53 Extraordinário Saber e ciência de outros processos da secretária acadêmica. A Prof.a Carmen

54 informou que, que dentre os processos de equivalência registrados na secretária acadêmica, apenas

55 o do aluno Davidson Barreiros Tavares Viana chegou na coordenação, solicitando equivalência do

56 componente EMTOOI4 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA para SAU0015 -

57 BIOESTATÍSTICA II, após a análise didático-pedagógica e havendo similaridade dos conteúdos,

58 mesmas cargas horárias e aval da professora Alesandra Sibim, regente do componente: a solicitação
59 de equivalência foi deferida. A coordenação, também, recebeu os processos de solicitação de

60 trancamento total do semestre 2019.1 das discentes: ISABELLA SAWA e FRANCISCA

61 WLIANNE TEIXEIRA BEZERRA, os processos foram analisados e os encaminhamentos

62 necessários serão providenciados pela coordenação. Pauta 8. Discentes com falta(s) automática(s)

63 no SIGAA devido a matrícula atrasada, o colegiado decidiu, por unanimidade, que caberá ao

64 docente responsável pelo componente curricular a definição se o aluno com falta(s) automática(s)

65 no SIGAA devido a matrícula atrasada, terá suas faltas abonadas, no final do semestre, nos casos

66 em que o discente tenha assistido as aulas antes da efetivação da matrícula. Na sequência dos

67 trabalhos, as atas de reuniões prévias foram assinadas pelos presentes, dispensando a leitura, pois,
68 as mesmas foram previamente enviados por e-mail para revisão e correção a todos os integrantes do

69 colegiado. Nada mais havendo a tratar, deu- e por encerrada a reunião às 15h20, da qual eu Carmen

70 Gamarra, lavrei a presente Ata, que ser' en aminhada via e-mail aos presentes para aprovação e

71 assinatura em próxima reunião.

72 Prof.a Carmen Justina Gamarra / /J4

73 Prof.a Erika Marafon Rodrigues Ciacchi (em afastamyto para quátificação docente em 2019)

74 Prof.a Gladys Amélia Vélez Benito

75 Prof. Rodne de Oliveira Lima (Justificoran4a)-_
'

76 Prof Sérgio Pacheco de Oliveira __)

77 Prof. Walfrido Kuhl Svoboda
_______________________

78 Prof. Fernando Kenji Nampo _____________________

79 Prof. Convidado Giuliano Silveira Derrosso

80 Discente Camila Meireles Fernandes

81 Discente Matheus Henrique Fontes Gradella

82 Técnico-administrativo Roseli Cândido (Justificou ausência)

83 Discente Blanca Eunisia Zarate Rodriguez ________________________________________________

84 Discente Thomas Henrique Cruz Silva
__________________________________________

85 Discente Grissanas Elma. 6u,y,zi5 '2


