
MEMÓRIA DA 9° REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE SAÚDE COLETIVA

Reunião: Reunião do Colegiado do Curso de Saúde Coletiva

Data: 08/10/2019 Horário: 10h30

Organização da

reunião:
Coordenação do curso de

Saúde Coletiva

Local: Campus UNILA - JU

SALA G 104

Dispensa POR EXTRAORDINÁRIO SABER da disciplina LÍNGUA INGLESA PARA FINS

ACADEMICOS, registrado no processo 23422.011643/2019-52, requerido pelo aluno ROBERTH

STEVEN GUTIERREZ MURILLO, apresenta certificado de prova TOELF.

Dispensa informática POR EXTRAORDINÁRIO SABER da disciplina INFORMÁTICA APLICADA À

SAUDE, requerido pelo aluno LEONARDO LUIS DOS SANTOS FONSECA, alega que tem proficiência
na disciplina e apresenta vários comprovantes (avaliar).

Dispensa POR EXTRAORDINÁRIO SABER da disciplina SAUOO1 1 - PRÁTICAS

INTERDISCIPLINARES I, requerido pelo aluno LEONARDO LUIS DOS SANTOS FONSECA, alega

que é aluno regularmente matriculado no curso de Medicina, em instituição estrangeira; e que cursou

a disciplina de Legislação e Práticas Profissionais. Apresenta apenas histórico de curso onde consta

aprovação nas disciplinas de Legislação e Práticas Profissionais em curso de Arquitetura e Urbanismo

em Instituição Brasileira.

Recursos do curso:

Diárias e passagens prof. Rodne

Diárias e passagens professores Rodne e Fernando (Asunción)

5. Trancamento total do curso: o DISCENTE SILVIO DE MELLO SOLICITA TRANCAMENTO TOTAL DO

CURSO DE SAÚDE COLETIVA.

6. Programa na rádio cultura, representação do curso.

7. Semana acadêmica, novidades

8. Encaminhamento do PPC com as novas modificações.
9. outros INFORMES.

1iTTikU

Nome

Assinat

Profa. Carmen Justina Gamarra

Prof. Walfrido Kuhl Svoboda 7 C.
Prof. Fernando Kenji Nampo

Prof. Sérgio Pacheco de

Oliveira

Téc. Adm. Giseli H. V. M. F. da

Penha

Discente Blanca Eunisia Zarate

Rodriguez

Discente Thomas Henrique

__________________________________________________________________

Cruz Silva

Discente Pamela Aracely Ayala
Fernández



Tópico Responsável Horário

1; Dispensa POR EXTRAORDINÁRIO SABER da disciplina Carmen 10h30min

LINGUA INGLESA PARA FINS ACADÊMICOS, registrado no

processo 23422.011643/2019-52, requerido pelo aluno ROBERTH

STEVEN GUTIERREZ MURILLO, apresenta certificado de prova

TOELF. Apresentado e homologado o cronograma para avaliação
de dispensa. Banca conformada pelas docentes: profa. Laura

Fortes e profa. Samira Abdel Jalil.

2. Dispensa informática POR EXTRAORDINÁRIO SABER da Carmen 10h35min

disciplina INFORMÁTICA APLICADA À SAÚDE, requerido pelo
aluno LEONARDO LUIS DOS SANTOS FONSECA, alega que tem

proficiência na disciplina e apresenta vários comprovantes.

Apresentado e homologado o cronograma para avaliação de

dispensa. Banca conformada pelos docentes: prof. Joylan Nunes

Maciel, prof. Marcelo Cezar Pinto e prof. Marcelo Kapp.

3. Dispensa POR EXTRAORDINÁRIO SABER da disciplina Fernando 10h40min

SAU001 1 - PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES I, requerido pelo
aluno LEONARDO LUIS DOS SANTOS FONSECA, alega que é

aluno regularmente matriculado em curso de Medicina, em

instituição estrangeira e apresenta histórico de curso onde consta

aprovação nas disciplinas de Legislação e Práticas Profissionais em

curso de Arquitetura e Urbanismo em Instituição Brasileira.

Solicitação avaliada pelo colegiado. Banca conformada pelos
docentes: prof. Fernando Kenji Nampo e profa Camen Justina

Gamarra.

4. Recursos do curso: Carmen 10h45min

Diárias e passagens prof. Rodne - aprovado R$1 .500,00

Diárias e passagens professores Rodne e Fernando (Asunción) -

os referidos docentes podem solicitar, concorrendo com o edital

geral do ILACVN

5.Trancamento total do curso: o DISCENTE SILVIO DE MELLO Carmen l0h4lmin

SOLICITA TRANCAMENTO TOTAL DO CURSO DE SAÚDE
COLETIVA. Solicitação avaliada e homologada/aprovada pelo
colegiado.

6. Programa na rádio cultura, representação do curso. Quinta-feira,

____________________

Carmen

______________

10h50min

das 1 Oh às 11h, Tema sobre o curso de Saúde Coletiva.

7. Semana acadêmica, novidades. Reservado o auditório Martina, Carmen 10h55min

(exceto no dia 16/10 pela manhã, que será na C203). O auditório

deverá ser desocupado (e retirado todo material, inclusive) às 18h,

pois na sequência está reservado para a semana acadêmica do

curso de Serviço Social.

8. Encaminhamento do PPC com as novas modificações. Profa. Carmen 11 hOOmin

Gladys enviará o PPC e as reformas que foram realizadas,

juntamente com as atas com as tratativas (de NDE e de colegiados)
possivelmente essa semana para a PROGRAD, para que em

2020.1 já possa ser utilizado.



Demais informes Responsável Horário

- Estão abertas as inscrições para coordenador e vice-coordenador Carmen llhlümin

de curso, até o dia 14/10. Já houve manifestação de interesse pelos

professores Fernando Kenji Nampo e Watfrido Kuhi Svoboda, para

ocupar as respectivas vagas.

- A Profa. Gladys está de licença saúde, o médico concedeu mais

30 dias, mas ela pediu para o médico 5 dias, considerando uma

disciplina que ela está ministrando e alguns discentes dependem da

mesma para se formar e semana que vem ela estará de volta. Para

isso será solicitado acessibilidade para ela, devido ao problema na

perna.

- A SECOM tem um Programa na rádio cultura, toda quinta-feira
para falar de algum tema para mostrar a UNILA à comunidade, Walfrido lihilmin

durante 1h. O Prof. Walfrido sugeriu que convidássemos algum
egresso para falar sobre o curso.

- 15/10: inicio do período de avaliação dos cursos de graduação
referente ao segundo semestre letivo de 2019. A profa. Carmen

solicitou aos discentes presentes que se organizem para informar

os alunos para todos responderem. O prof. Walfrido sugeriu pausar

uma aula para que os discentes possam fazer isso.

- 15 a 18/10: Semana Acadêmica

- 22 a 25/10: Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão,

segunda mostra dos cursos UNILA. Haverá sorteio de brindes para

os visitantes e os alunos que participarem ganharão camisetas e

ainda receberão declaração de participação (até os alunos

visitantes). Alunos do Ensino Médio passarão para conhecer os

cursos da UNILA.

- 23/10: Atividades acadêmicas referentes ao dia de Sábado, ajuste
de calendário para fins de cumprimento das 17 semanas de aula,

conforme resolução CONSUN n° 011/2015.[1 1]
- 30/10: Fim do período de inscrição para mobilidade discente

nacional .- início em 2020.1

- 31/10: Data máxima para entrega da distribuição de aulas do Ciclo

Comum de Estudos (CCE) para 2020.1

6. Próxima Reunião (se

.,Th.1

ij


