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

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

15 de 2018 às 14h00 (quatorze horas), realizou-se, na sala G - 104 do Campus Jardim Universitário, a

16 décima 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, Fernando Kenji Nampo, Gladys Amélia Vélez Benito, os discentes Camila

19 Meireles Fernandes, Maurício Aniceto Orgas Maldonado e Matheus Henrique Fontes Gradella

20 justificou ausência o professor Rodne de Oliveira Lima. Informes. Primeiro Informe. Seleção de

21 ações de acolhimento - A prof.a Carmen informa, para registrar em ata, que estão abertas até a data

22 de 12 de novembro as inscrições para a seleção de propostas de ações de acolhimento aos

23 estudantes ingressantes em 2019. Podem participar discentes, técnicos-administrativos e docentes

24 com vínculo ativo na Universidade até julho de 2019. Serão contempladas com bolsas até 20

25 propostas, as demais propostas classificas poderão ser executadas de forma voluntária, as inscrições
26 poderão ser realizadas exclusivamente por meio do Sistema Inscreva. Segundo Informe. Colação
27 de grau em Gabinete, a Prof.a Carmen informa, para registrar em ata, que está aberto o Edital n°

28 170 (PROGRAD), que regulamenta as inscrições para os discentes interessados em colar grau em

29 gabinete. A cerimônia será realizada no dia 21 de dezembro, formandos de todos os cursos da Unila

30 podem participar (exceto discentes dos cursos que realizarão o ENADE 2018), as inscrições podem
31 ser realizadas por meio do Sistema Inscreva. Terceiro Informe. Alteração do Calendário

32 Acadêmico, a Prof.a Carmen informa, para registrar em ata, que houve alteração no calendário

33 acadêmico, a data para o envio das disciplinas do semestre 2019.1, foi prorrogada para o dia 30 de

34 novembro. Quarto Informe. Plano de desenvolvimento Institucional (PD!). Prof.a Carmen

35 informa, para registrar em ata, que A versão final do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI),
36 para o período de 2019 a 2023, está aberta para consulta pública e apresentação de sugestões, até o

37 dia 20 de novembro. O documento está disponnível na página do Departamento de Órgãos
38 Colegiados (DEOC). Após este prazo, o PDI será encaminhado para aprovação pelo Conselh

39 Universitário (CONSUN). Quinto Informe. Números da 10 Mostra de Cursos de Graduação da

40 Unila, a Prof.a Carmen informa, para registrar em ata, o balanço positivo da 10 Mostra de Cursos \k1
41 da Unila, o evento contou com a participação de mais de 1000 alunos, inclusive com a presença de

42 estudantes das cidades limítrofes de Foz do Iguaçu, além da participação de alunos e professores do

43 curso; Sexto Informe. Publicização das atas do Colegiado do Curso de Saúde Coletiva, a pro?
44 Carmen informa que as atas do Colegiado do Curso foram disponibilizadas na página do curso, com

45 o intuito de tornar pública as informações à comunidade acadêmica. Sétimo informe. Evento

46 ALAMES, os discentes que participaram do ALAMES, fizeram relatos a respeito da dinâmica do '

47 mesmo, sendo que conforme informação dos alunos, o evento foi bom, mas apresentou alguns
48 contratempos no que se refere a organização das apresentações de tra lho, alguns'expositores não



49 conseguiram apresentar por falta de tempo. Oitavo informe. Situação da pro? Elisete Maria

50 Ribeiro; a Prof.a Carmen informa, para registrar em ata, que a professora Elisete Maria Ribeiro,

51 diante da instabilidade de sua doença e da impossibilidade de remoção para a UFPR, a professora
52 iniciará os trâmites para a aposentadoria por invalidez, e nesse sentido a Coordenação do Curso de

53 Saúde coletiva, trabalhará para que em um primeiro momento as disciplinas que eram lecionadas

54 pela professora sejam ofertadas pelo professor substituto, e em um segundo momento haverá a

55 abertura de concurso público com o fim de preencher definitivamente está vaga. Nono informe.

56 Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da família, a Prof.' Carmen informa, para

57 registrar em ata, que estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa de Residência

58 Multiprofissional em Saúde da Família, as inscrições poderão ser realizadas até o dia 18 de

59 novembro no site da Unila. Nono informe. Possibilidade de disponibilização de disciplinas do

60 Curso de Administração Pública, A prof!' Carmen informa, para registrar em ata, que será

61 estudada a possibilidade de oferta de duas disciplinas do Curso de Administração Pública para o

62 curso de Saúde Coletiva. Pauta 1. Ensalamento dos Cursos para o semestre 2019.1. A prof.a
63 Carmen, informa para registrar em ata, que o ensalamento dos cursos para o semestre de 201 9.1,

64 não será mais realizado pelas Secretarias Acadêmicas mas através da PROGRAD, visando uma

65 melhor utilização dos espaços físicos, foi disponibilizado para os cursos uma planilha com os dias

66 da semana e as salas disponíveis para cada curso, assim, a coordenação do curso deverá distribuir as

67 disciplinas de acordo com esses dias e salas disponíveis, a professora Carmen se comprometeu em

68 conversar com a PROGRAD para resolver os problemas pontuais que surgirem. Pauta 2.

69 condensação de disciplina ministrada pelo professor Fernando Kenji Nampo, o professor
70 Fernando Kenji Nampo, relatou aos demais presentes na reunião que possivelmente se afastará das

71 atividades acadêmicas por três meses no ano de 2019, assim gostaria de condensar a disciplina que

72 ministra para não acarretar prejuízos aos discentes e ao curso, assim, a professora Gladys comentou

73 que haveria a possibilidade de o professor ministrar a disciplina no período de férias. Pauta 3.

74 Unificação das disciplinas de Cálculo. Conforme a Comissão de unificação dos componentes

75 curriculares da área da matemática, há um projeto de unificação dos componentes para todos os

76 cursos de graduação da Unila, a professora Carmen a princípio se mostrou favorável a mudança
77 uma vez que haveria uma maior possibilidade de cursar as disciplinas em outros cursos, mas a

78 discente Camila e a professora Gladys argumentaram que está alteração mudaria muito o conteúdo

79

80

do componente, de forma a dificultar a aprovação dos discentes de saúde Coletiva, neste sentido a

professora Carmen voltará a falar com a comissão para verificar a possibilidade de manter a ementa

81 atual do curso de Saúde Coletiva, O professor Fernando ressaltou o fato de o PPC do Curso estar

82 em processo de reestruturação e há a previsão da extinção deste componente, dessa forma não

83 haveria necessidade de adesão à unificação proposta. Pauta 4. Reestruturação do Colegiado do

84 Curso de Saúde Coletiva. Tendo em vista a remoção do servidor Jonathan Kohnlein para o

85 ILAACH, a professora Carmen, consultou a servidora Roseli Cândido a respeito da disponibilidade
86 da mesma em participar como membro representante da categoria dos técnicos-administrativos no

87 Colegiado do Curso de Saúde Coletiva, a servidora concordou com a indicação, e a coordenação
88 munida desta ata, solicitará à PROGRAD a designação da servidora em Portaria. Nada mais -

89 havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 11h I 0, da qual eu Roseli Cândido, lavrei a

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

91 próxima reunião.

92 Prof.a Carmen Justina Gamarra________________________________________________________

93 Prof.' Erika Marafon Rodrigues Ciacchi



I

94 Prof Fernando Kenji Nampo___________

95 Prof.a Gladys Amélia Vélez Benito

96 Discente Camila Meireles Fernandes

97 Discente Matheus Henrique Fontes Gradela (suplente)

98 Discente Mauricio Aniceto Orgas Maldonado
______________


