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

14 DIA 15 (QUINZE) DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZENOVE. No decimo quinto dia do mês de

15 março de 2019 às 11h00 (onze horas), realizou-se, na sala G - 104 do Campus Jardim Universitário,

16 a primeira 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, Fernando Kenji Nampo, Sérgio Pacheco de Oliveira,

19 Walfrido Kuhl Svoboda, o professor substituto Dr. Giuliano Silveira Derrosso. A professora Erika

20 Marafon Rodriguês Ciacchi teve ausência justificada por afastamento para qualificação docente

21 durante todo o ano 2019. Justificou ausência a técnica-administrativa Roseli Cândido, os alunos não

22 justificaram ausência. Incialmente, a Prof.a Carmen fez a apresentação do professor Dr. Giuliano

23 Silveira Derrosso. Informes. Primeiro Informe. Calendária acadêmico da UNILA - A prof.a
24 Carmen informa, para registrar em ata, que docentes e alunos devem consultar como rotina o

25 calendário acadêmico para não perder as datas importantes, destacou datas importantes como

26 período de rematrícula e publicação de editais. Segundo Informe. Seleção de bolsista para ações

27 de extensão, a Prof.a Carmen informa, para registrar em ata, que está em andamento a seleção de

28 bolsista para projetos de extensão, lembrando aos alunos que os requisitos para concorrer as bolsas

29 e especificidades de cada projeto encontram-se nos editais e no SIGAA. Terceiro Informe.

30 Matricula compulsória de alunos no componente Bases matemáticas para saúde Coletiva, a

31 Prof.a Carmen informa, para registrar em ata, que fez a referida matricula de três alunos, sendo dois

32 do curso de saúde coletiva e um do DRUSA, todos com a disciplina pendente para poder se formar

33 em 2019. A solicitação foi para o DEACA que autorizou a Secretaria Acadêmica fazer as matrículas

34 compulsórias. Quarto Informe. Reservada da sala G104 A, para disciplina de Práticas H

35 (2T2345). Calendário de reservas. Prof.a Carmen informa, a sala G104 A, fica reservada para

36 disciplina de Práticas II (2T2345). Lembrou, para registrar em ata, que existe um calendário de

37 reservas para a sala G104 (laboratórios de saúde coletiva. Quinto Informe. Protocolo de

38 atendimento da estudante Zavel Ambrosio, a Prof.a Carmen informa, para registrar em ata, que

39 professores que ministram aula para a aluna receberam um e-mail com o Protocolo de atendimen

40 da estudante, enfatizou a necessidade de seguir as recomendações e informar caso surjam
41 inconvenientes ou dúvidas. Sexto Informe. Encontro de Centros Acadêmicos de Saúde Coletiva

42 (CCAs). a Prof.a Carmen informa, para registrar em ata, que os alunos veteranos estão organizando
43 o encontro, a coordenação reservou as salas GOO1, G003 e a sala G014-15, sendo as duas primeiras
44 para uso durante as noites dos dias 5 e 6 de abril de 2019, como dormitório dos alunos de outras

45 lES, e a última para realização das atividades do encontro. Também solicitado material de escritório

46 (crachá, canetas, pastas e blocos de notas) e informou, que já se encontram na coordenação para

47 retirada. Informou também que fez solicitação de transporte para uso durante o evento, mas o

48 mesmo foi indeferido, por motivo justificado. De acordo a solicitação dos alunos a

coordenação,,,/'..



96 de ideias, mas não houve consenso no colegiado, após debate ficou definido, por unanimidade, que

97 as propostas serão enviadas via e-mail, sendo que para decidir as atividades será realizada uma

98 consulta previa online pela coordenção. Pauta 6. Reorganização das disciplinas ad refrrendum
99 (Práticas Interdisciplinares II). Aprovação ad referendum do plano de aula da disciplina
100 Direito Sanitário I. Aprovação ad referendum das monitorias de Fundamento de

101 Epidemiologia, Bases matemáticas para saúde Coletiva, Bioestatística e Gestão do trabalho

102 em saúde. A Prof.a Carmen expôs que a disciplina Práticas Interdisciplinares II teve abertura de 3

103 turmas, mas tendo em vista que o número de inscritos por turma foi baixo, a coordenação procedeu

104 ao fechamento de uma das turmas, isso permitiu que a professora Danielle ministre outro

105 componente obrigatório do curso que estava sem professor. O colegiado manifestou de acordo com

106 as decisões. Pauta 7. Participação em evento de saúde coletiva em Curitiba (profa Gladys).
107 Este tema foi tratado como oitavo informe. Pauta 8. Exposição de problemas de choque de

108 horários, pedido de mudança de turma (representatnte discente), A Prof.a Carmen informou que

109 esta pauta foi incluída, pois, a coordenação recebeu várias solicitações de troca de dias e/ou

110 horários, lamentou a ausência dos alunos representantes e esclareceu, que a grade foi aprovada pelo
111 colegiado e a troca de dias e/ou horários, após o início das matrículas é muito improvável.
112 Seguidamente, lembrou aos presentes que a elaboração da grade de disciplinas é um lavor muito

113 difícil e a mesma foi preparada com muito cuidado para tentar atender as demandas que

114 contemplariam o maior número de alunos. Adicionalmente, o discente THOMAS HENRIQUE

115 CRUZ SILVA, quem se apresentou como novo representante eleito, manifestou que em conversa

116 prévia com os alunos, sobre horário para as disciplinas, não houve consenso para a troca de dias e

117 horários, pois na medida que entendia as necessidades de alguns alunos prejudicava outros. O

118 professor Giuliano manifestou que ele recebeu a solicitação de um aluno para pedindo para iniciar a

119 disciplina SAUOO4O- PESQUISA SOCIAL EM SAÚDE uma hora antes, e informou que ele não

120 teria problema, caso o colegiado estivesse de acordo. ao q Prof.a Carmen informou que este caso

121 específico, que implicaria em uma pequena mudança no horário do componente, já foi orientado

122 pela coordenação, caso o aluno apresente nota com assinatura de todos os alunos matriculados no

123 componente curricular, e havendo concordância do professor regente da disciplina a mudança do

124 horário de 5T2345 para 5T1234 será encaminhada para ao DECA. Na sequência dos trabalhos, as

125 atas de reuniões prévias foram assinadas pelos presentes, dispensando a leitura, pois, as mesmas

126 foram previamente enviada por e-mail para revisão e correção a todos os integrantes do colegiado.
127 Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 12h10, da qual eu Carmen Gamarra,

128 lavrei a presente Ata, que será encaminhada via e-mail aos presentes para aprovação e assinatura em

129 próxima reunião. 7,)
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