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Foz do Iguaçu/PR

Colegiado do Curso de Saúde Coletiva

Ata N° 11/2018

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

DIA 07 (SETE) DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO. No sétimo dia do mês de dezembro

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

décima primeira reunião de 2018 do Colegiado do Curso de Saúde Coletiva, convocada pela

Presidente do Colegiado, Prof.a Carmen Justina Gamarra, estando presentes os membros docentes,

Erika Marafon Rodriguês Ciacchi, Gladys Amélia Vélez Benito, Rodne de Oliveira Lima, Sérgio

Pacheco de Oliveira os discentes Camila Meireles Fernandes, Mauricio Aniceto Orgas Maldonado e

a técnica-administrativa Roseli Cândido. Justificou ausência o professor Fernando Kenji Nampo.

Informes. Primeiro Informe. Avaliação do curso de Saúde Coletiva - A prof.a Carmen informa,

para registrar em ata, que está ocorrendo a avaliação do Curso de Saúde Coletiva, alunos e docentes

poderão avaliar o Curso através do sistema SIGA A, a professora ressaltou a importância para a

Coordenação dessa avaliação e solicitou a participação de todos. Segundo Informe. Nota Editora

Brasil, a Prof.a Carmen informa, para registrar em ata, que a Editora Brasil, publicou nota no Guia

do Estudante onde o Curso de Saúde Coletiva recebeu uma boa qualificação, isso é bom para o

Curso, uma vez que promove visibilidade e atraí interessados em cursar Saúde Coletiva na Unila.

Terceiro Informe. Representação no CONDESC, a Prof.° Carmen informa, para registrar em ata,

que está ocorrendo eleição para a escolha de discentes para composição do Conselho Nacional de

Estudantes de Saúde Coletiva - CONDESC, a professora informou que foi encaminhado e-mail aos

discentes com as instruções para a candidatura no processo eleitoral. Quarto Informe. Pet-Saúde.

Prof.' Carmen informa, Pet-Saúde trata-se de edital específico do Ministério da Educação em

parceria com o Ministério da Saúde, onde há a concessão de bolsas para estudantes e docentes que

promovam projetos de trabalho na rede pública de saúde, no Curso de Saúde Coletiva a professora

Gladys, é a responsável pelos trabalhos. Quinto Informe. Bancas de TCC semestre 2018.2, a

Prof.a Carmen informa, para registrar em ata, que foi marcado as datas para a banca de TCC dos
,

alunos do Curso de Saúde Coletiva, sendo que seis discentes apresentaram o trabalho neste•

semestre. Pauta 1. Revisar situação sobre professor para ministrar Comunicação e Educação
'

em Saúde I e contrato do professor substituto. A prof.a Carmen, informa para registrar em ata,

que a disciplina de Comunicação em Saúde I, prevista para ser ministrada nas quartas-feiras nos

dois primeiros horários, poderá ter problemas em relação ao docente que lecionará a disciplina no

ano de 2019, pois a professora que geralmente ministra a disciplina, está na eminência de sair para

afastamento fora do país e ainda não confirmou se realmente poderá ministrar a disciplina. A

professora Erika manifestou que conversará com a docente e solicitou a manutenção do nome da

professora para ministrar a disciplina. Pauta 2. Revisar situação sobre choque de horários de

alunos específicos para 2019.1, A discente Camila apresentou as demandas de disciplinas com

choque de horários para alguns discentes, dessas demandas foi possível lterar o horário da

disciplina de Sistemas de Informações Geográficas em Saúde para as quartaseiras no período da,,,



49 manhã, a alteração das demais disciplinas solicitadas pelos discentes, não será possível, pois
50 impactaria em outros problemas para o Curso de Saúde Coletiva. Pauta 3. Proposta para

51 ministrar componentes curriculares no período de férias, a professora Carmen informa para

52 registrar em ata, que foi publicada a Instrução Normativa que trata da oferta das disciplinas no

53 período de férias, o professor Rodne, manifestou o interesse de ministrar o componente curricular

54 TCC Ill no período de férias, pela peculiaridade do componente houve a dúvida quanto a

55 possibilidade deste componente ser ministrado no período de férias, para sanar a dúvida a

56 professora Carmen solicitou a PROGRAD esclarecimento quanto a possibilidade, e foi orientada a

57 encaminhar a documentação solicitando a oferta do componente em período de férias, a princípio
58 não haverá problemas para a oferta, a professora Carmen questionou os membros do colegiado
59 quanto a oferta do componente TCC III no período de férias, não havendo objeção à oferta por

60 nenhum membro. Pauta 4. Substituição da coordenação pelo período 02/01/2019 até

61 08/02/2019. Tendo em vista o período de férias da professora Carmen, será necessário a indicação
62 de outro docente do Curso de Saúde Coletiva para assumir a Coordenação neste período, a

63 professora Carmen questionou a professora Erika quanto a possibilidade da mesma assumir, mas a

€,' professora Erika também estará de férias no período, os demais professores também não poderão, a

65 professora Carmen informou que solicitará ao Centro Interdisciplinar de Ciências da Vida para

66 atender as demandas da Coordenação do Curso de Saúde Coletiva nesse período, a professora
67 pontuou também a respeito da necessidade de designação de outro vice-coordenador de curso no

68 período que a professora Erika estará afastada, nenhum professor manifestou interesse, assim o

69 novo vice-coordenador será indicado pelo colegiado na primeira reunião do colegiado em 2019.

70 Inserção de pauta, a professora Erika, como membro do NDE, solicitou a inserção de pauta para

71 decidir a respeito da apresentação dos trabalhos de reestruturação do PPC do Curso realizados até o

72 momento, visto que para a professora é importante a entrega do trabalho realizado para a apreciação
73 do Colegiado, dessa forma por unanimidade ficou decidido que os trabalhos serão apresentados em

74 reunião extraordinária do Colegiado do Curso que ocorrerá no dia treze de dezembro, e o colegiado
75 deliberará sobre pontos já desenvolvidos pelo NDE. Nada mais havendo a tratar, deu-se por

76 encerrada a reunião às 12h10, da qual eu Roseli Cândido, lavrei a presente Ata, que será

77 encaminhada via e-mail aos presentes para aprovação e assinatura em próxima reunião.

78 Prof.a Carmen Justina Gamarra________________________________________________________
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