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

14 DIA 07 (SETE) DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZENOVE. No sétimo dia do mês de junho de

15 2019 às 10h00 (dez horas), realizou-se, na sala G - 104 do Campus Jardim Universitário, a quarta

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

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

18 Vélez Benito, Rodne de Oliveira Lima, Sérgio Pacheco de Oliveira os discentes Blanca Eunisia

19 Zarate Rodriguez, Grissanas Elma, Thomas Henrique Cruz Silva e a representante do quadro dos

20 técnicos-administrativo Roseli Cândido. Justificou ausência o professor Walfrido Kuhi Svoboda.
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Informes. Primeiro Informe. Pesquisa sobre inclusão no ensino superior nas universidades

públicas de Foz - A prof.a Carmen informa, para registrar em ata, que a mestranda Kátia Biff

Rossi, do programa de pós-graduação da Unioeste está desenvolvendo pesquisa sobre a inclusão no

ensino superior nas universidades públicas de Foz do Iguaçu, a mestranda aguarda as respostas dos

questionários para continuidade do trabalho. Segundo Informe. CPA Avaliação 2019.1, a Prof.a

Carmen informa, para registrar em ata, que a avaliação das atividades desenvolvidas pelos cursos de

graduação 2019.1, faz parte de um processo de autoavaliação obrigatório e de caráter permanente

nas instituições de Educação Superior do Brasil, seu objetivo é o autoconhecimento, identificando

pontos fortes e fragilidades institucionais, com base nesses dados, gerados pelo comprometimento
de todos (as), pode-se realizar um diagnóstico mais preciso e planejar ações de melhoria que sejam
condizentes com o contexto da UNILA, para colaborar com o processo de avaliação basta responder
ao questionário eletrônico que disponibilizado no SIGAA, no período de 30/05/2019 a 14/06/2019.

A professora ressaltou a importância da colaboração de todos e informou que as informações de

identificação do avaliador serão preservadas. Pauta 1. Aprovação final da oferta de disciplinas
2019.2. A prof.' Carmen, apresentou o quadro de ofertas e informou as atribuições previamente (4
acordadas com os professores e esclareceu que as atribuições do professor Sérgio para o semestre

2019.2, serão: SAUOOII - Práticas interdisciplinares I (68h) e SAUOIO9 - Tópicos Especiais e

Saúde coletiva I (68h), após a fala da professora, os discentes apresentaram as demandas, referente

a possibilidade de alteração visando evitar o choque de horário de algumas disciplinas do 4° e do 6°

período, com a justificativa de que essas pequenas mudanças, poderiam atender alunos que

precisam cursar novamente componentes que foram reprovados em semestres anteriores, as

solicitações foram avaliadas pelo colegiado, e foram aprovadas as seguintes alterações: SAUOO5 1

de 5T23 para 5T12; SAUOO27 de 5M2345 para 5M3456 e SAUOOS2 de 4Ml234 para 3M1234.

Pauta 2. Data da Semana acadêmica do Curso de Saúde coletiva, A prof.a Carmen, consultou

presentes quanto a possibilidade de realização da Semana Acadêmica do Curso de Saúde coletivW Y

ocorrer nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2019, a data sugerida pela coordenadora foi aprovada por /1
todos. Pauta 3. Indicação da prof.* Maria Ines Amarante para compor o Colegiado do Curso, a

professora Carmen informa para registrar em ata, que consultou a prof.' Maia In Amarante,



49 quanto ao interesse da docente em participar do colegiado do curso de Saúde Coletiva, diante da

50 confirmação do interesse da docente, a coordenação do curso munida dessa ata, solicitará ao

51 Departamento Administrativo do ILACVN, que auxilie com o pedido de publicação de portaria com

52 a designação da docente como membro docente do colegiado. Pauta 4. Indicação de candidatos

53 para Coordenador e Vice-Coordenador do Curso. A prof.a Carmen informa para registrar em ata,

54 sobre o processo de eleição de coordenador e vice-Coordenador do curso de Saúde Coletiva, a

55 professora explicou sobre a necessidade de indicação de nomes para assumir as funções, bem como,

56 falou sobre a importância de todos os docentes do curso ocuparem o cargo. A pauta que sen tratada

57 nesta reunião: Plano de ação de melhorias dos cursos e da gestão da unidade acadêmica coin base

58 na avaliação do CPA 2018.2, será discutida no dia 01 de julho de 2019, data da próxima reunião do

59 colegiado. As pautas: Aprovação do regulamento do colegiado (profa Gladys) e Andamento dos

60 trabalhos do NDE (prof Walfrido), não foram tratadas, pois a profa Gladys teve que se retirar da

61 reunião e o prof esteva ausente. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às

62 12h10, da qual eu Roseli Cândido, lavrei a presente Ata, que será encaminhada via e-mail aos

63 presentes para aprovação e assinatura em próxim4'enião.

64 Prof.a Carmen Justina Gamarra / /J/24,/íL /
/

65 Prof.a Erika Marafon Rodrigues Ciacchi (em afastamen pai qualificação docente em 2019)

66 Prof.a Gladys Amélia Vélez Benito

67 Prof. Rodne de Oliveira Lima

68 102 Prof. Sérgio Pacheco de Oliveira j Th

69 Prof. Waifrido Kuhl Svoboda (Faltou)

70 Prof. Fernando Kenji Nampo (em afastamento)

71 Técnico-administrativo Roseli Cândido cjç

72 Discente Blanca Eunisia Zarate Rodriguez
_____

73 Discente Thomas Henrique Cruz Silva
_______________________________________-_____

74 Discente Grissanas Elma 1h&iVtLL_) --

75 Dicente Jesus Jaime Rodriguez Catacora (Faltou)


