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

14 DIA 09 (NOVE) DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO. No nono dia do mês de outubro de

15 2018 às 10h00 (dez horas), realizou-se, na sala G - 104 do Campus Jardim Universitário, a nona

16 reunião de 2018 do Colegiado do Curso de Saúde Coletiva, convocada pela Presidente do

17 Colegiado, Prof.a Carmen Justina Gamarra, estando presentes os membros docentes, Erika Marafon

18 Rodriguês Ciacchi, Gladys Amélia Vélez Benito, Rodne De Oliveira De Lima, Sergio Pacheco de

19 Oliveira, o professor convidado Antúlio Hoyos Rivera, os discentes Camila Meireles Fernandes,

20 Vitória Santana e Tobias Gustavo Silva Soares, justificou ausência o professor Fernando Kenji

21 Nampo. Informes. Primeiro Informe. 1° Mostra de Cursos da Unila - A prof.a Carmen informa,

22 para registrar em ata, que no período de 16 a 19 de outubro ocorrerá nas dependências da Unila -

23 Jardim Universitário a 10 Mostra dos Cursos de Graduação da Unila, a mostra tem como objetivo a

24 divulgação dos cursos e projetos de pesquisa a comunidade e demais membros da comunidade

25 acadêmia, a pror Carmen enfatizou que os discentes deverão se inscrever nas atividades do SIEPE

26 por meio do sistema Sig Eventos, somente através da inscrição no evento é que serão abonadas as

27 faltas desse período. Segundo Informe. Classificação dos Cursos de Graduação, a Prof
a

28 Carmen informa, para registrar em ata, que o MEC realizou a classificação dos cursos de graduação,

29 com o objetivo de facilitar o incentivo à pesquisa e extensão, o Curso de Saúde Coletiva foi

30 classificado como Saúde Coletiva bacharelado, que já é a nomenclatura usada pela CAPES e CNPq.

31 Terceiro Informe. Controle Acadêmico ILACVN 2018.2. Prof!1 Carmen informa, para registrar

32 em ata, que foi realizado pela PROGRAD, o controle acadêmico das ementas dos cursos de

33 graduação, dessa forma o Curso de Saúde Coletiva foi analisado nos quesitos, oferta das disciplinas,

34 turno da oferta (no Curso de Saúde Coletiva todos os componentes devem ser ofertados no período

35 diurno), cadastro e aprovação das disciplinas no SIGA A, entre outros pontos, relativo ao Curso de..

36 Saúde Coletiva a PROGRAD fez as seguintes observações: a falta de consolidação de duas('
37 disciplinas e uma disciplina que não havia sido fechada, essas pendências foram resolvidas. Quarto

38 Informe. Orientação para o cadastro de pesquisas da Unila no SISGEN, foi encaminhado aos

39 docentes por meio do sistema SIGA A, comunicado referente as orientações para o cadastro no

40 SISGEN das atividades relacionadas a pesquisa na área de genética ou conhecimento popular, sendõ



41 que os docentes devem informar a existência ou não de trabalhos nesta área, uma vez que a ausência

42 do registro acarretará o bloqueio do sistema para as demais atividades; Quinto Informe

43 Afastamento do professor Rodne de Oliveira Lima e de discentes para participação no

44 ALAMES, os discentes Angelica Paola Valencia Cordoba, Gabrielle Skrascke dos Santos, Felipe

45 da Silveira Almeida, Ingrid Nascimento Euclides. Isabelli Edina Lima Sonda Marisol Coca

46 Calderon. Martin Daniel Bermudez Lopez Mauricio Aniceto Orgas Maldonado, solicitaram através

47 da abertura de processo o afastamento do curso para participarem do ALAMES, a solicitação foi

deferida pela Coordenadora e a mesma solicitou a Secretaria Acadêmica que repassasse a

49 informação aos professores que ministram disciplinas aos respectivos alunos, esses alunos ao final

so do afastamento deverão apresentar os comprovantes da participação no evento, e entrar em contato

51 com os professores para realização de atividade complementares para o abono de faltas no período

52 de afastamento. Sexto informe. Palestra sobre a prevenção de halitose, conforme proposta da

53 campanha da semana nacional de prevenção a halitose, no dia 15 de outubro será realizada uma

s' palestra sobre a prevenção de halitose, o Curso de Saúde Coletiva oferecerá o suporte necessário

55 aos profissionais para a realização da mesma. Sétimo informe. Recurso de equivalência de

56 disciplinas; A discente Fabiani Rodrigues da Silva, anexou novos documentos ao processo

57 23422.011791/2018-36. solicitando a reanálise dos pedidos de equivalências indeferidos

58 anteriormente. Oitavo informe. Matrícula na disciplina de TCC III fora do prazo, o discente Tobias

59 não realizou a matrícula na disciplina TCC Ill durante o prazo, visto as peculiaridades da disciplina

60 a matrícula fora de prazo acarretou alguns transtornos e só foi possível mediante o auxílio da

61 professora-orientadora, nesse sentido, a prof8 Carmen enfatizou a necessidade de atenção ao

62 cumprimento do prazo pois em outras situações a matrícula fora de prazo poderá não ser possível,

63 buscando evitar situações como esta a profa Carmen encaminhou aos discentes que estão

64 matriculados nas disciplinas de ICC e de estágio, as orientações das normas e regulamento que

65 regem as disciplinas. Nono intorme. Curso dc Comunicação não violenta - CNV, A profa

66 Carmen informa, para registrar em ata, que os coordenadores de cursos foram convidados para

67 participarem do curso de CNV, que faz parte do projeto Universidade Restaurativa cujo o principal

68 objetivo e a resolução de conflitos de maneira não violenta Décimo informe. Desistência do

69 Curso de Saúde Coletiva por motivo do uso de drogas, a profa Carmen informou aos demais

70 membros do Colegiado a respeito do cancelamento da matrícula de um discente por problemas com

71 o uso de drogas, nesse sentido a professora chamou a atenção para a necessidade do Curso junto à

72 Direção do Instituto e outros Departamentos da Unila, proporem ações de prevenção ao uso d

73 drogas no ambiente acadêmico. Décimo Primeiro informe, certificação aos alunos que

74 colaboram com os eventos do Curso, a prof.8 Carmen propôs a emissão de certificação aos alunos

75 que auxiliam a coordenação na promoção de diversos eventos do curso. Décimo Segundo informe.

76 Revalidação de diplomas, a prof
a

Gladys informou para registrar em ata, que em reunião com a

Cr)4;



77 PROINT foram discutidas as tratativas para a revalidação de diplomas, sendo que, uma

78 possibilidade é a revalidação por meio da semelhança entre as ementas dos cursos da Unila, com os

79 existentes nos outros países da América Latina que o egresso deseja revalidar o diploma, nesse

80 sentido foi orientado a divulgação desta possibilidade e solicitado que os alunos estrangeiros que

81 conheçam cursos com ementas similares aos nossos comuniquem a PROINT, que eles munidos

82 destas informações poderão encaminhar os pedidos de revalidação. Pauta 1. Distribuição de aulas

83 e horários dc disciplinas para o segundo semestre letivo de 2018. A protla Gladys. informou para

registrar em ata. que esta pauta será tratada em reunião da Área de Saúde Coletiva, sendo que os

85 discentes poderão fazer uma relação de suas demandas que serão discutidas junto com os demais

86 pontos nesta reunião, a prof.a Erika solicitou para registrar em ata, que na ausência de professores

87 para substituí-la no período do afastamento para pós-doutorado, essas disciplinas poderiam ser

88 colocadas em s/and by e voltar a ser ofertadas no ano seguinte. Pauta 2. Representação docente e

89 discente da Comissão Própria de Avaliação dos Cursos de Graduação, referente ao segundo

9o semestre de 2018, a prof.a Carmen chamou a atenção para a necessidade da designação de pelo ao

91 menos um representante discente e um docente para compor a CPA, diante dessa solicitação o

92 discente Tobias e a prof.a Gladys (suplente), se dispuseram a compor a comissão. Pauta 3.

93 Consulta ao NDE sobre a agenda de trabalho para o novo PPC, a pauta foi cancelada uma vez

94 que o professor Fernando Keiji Nampo não pôde participar dessa reunião, dessa forma, está pauta

95 será retomada em reunião posterior. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às

96 1 1h10, da qual eu Roseli Cândido, lavrei a presente Ata, que será encaminhada via e-mail aos

97 presentes para aprovação e assinatura
em1róxima

reunião.
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