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Colegiado do Curso de Saúde Coletiva

Ata N° 01/2018

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE SAÚDE

COLETIVA, REALIZADA NO DIA 13 (TREZE) DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.

No décimo terceiro dia do mês de dezembro de 2018 às 09h00 (nove horas), realizou-se, na sala O -

104 do Campus Jardim Universitário, a primeira reunião extraordinária 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, 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 a professora Gladys

Amélia Vélez Benito. Informes. Primeiro Informe. Oferta da disciplina de SAUOO93 - Direito

Sanitário I, a professora Carmen, informa para registrar em ata, que será ofertada a disciplina de

SAUOO93 - Direito Sanitário no período de férias para um grupo específico de alunos que

reprovaram. Segundo Informe. Defesa de TCC dos alunos do Curso de Saúde Coletiva, a Prof.a

Carmen informa, para registrar em ata, que seis alunos do Curso de Saúde Coletiva apresentaram

trabalhos de conclusão de curso - TCC, e todos foram aprovados. Pauta 1. Retirada dos

componentes: EC00009 - História do Pensamento Econômico; DSA0002 - Introdução à

Economia; ANTOO6O - Antropologia e Direito e CPSOO19 - Estatística Social e Modelos

Estatísticos da Estrutura do Curso de Saúde Coletiva. A Prof Carmen apresentou a situação e

fundamentou cada um dos pedidos, sendo aprovada por unanimidade, a retirada dos 4 componentes

da estrutura curricular do curso. Para o caso específico do componente CPSOO19 - Estatística Social

e Modelos Estatísticos, foi aprovada também por unanimidade, a sua equivalência com SAUOO14 -

Bioestatística I (obrigatória do curso).Pauta 2. Apresentação dos trabalhos para a

reestruturação do novo PPC do Curso de Saúde Coletiva, O professor Rodne presidente interino

do NDE do Curso de Saúde Coletiva, apresentou aos membros do Colegiado, os trabalhos

realizados até o momento para a reestruturação do Curso, o professor iniciou a apresentação falando

a respeito das diretrizes nacionais as quais os cursos de Saúde Coletiva devem seguir, e as

competências que deverão ser desenvolvidas pelos discentes ao longo do curso, a partir desse

parâmetro serão estruturadas as ementas dos componentes curriculares do curso. O professor

sugeriu que o Colegiado deliberasse a respeito das questões macro para nortear a continuação dos

trabalhos do NDE, dessa forma foram apresentados os temas para ser debatidos nesta reunião,

42 inicialmente tratou-se da redução da carga horária do curso para atender o que dispõe as diretrizes

43 nacionais, para tanto o NDE apresentou algumas proposições: 1. alteração do período do curso de

44 integral para turno único, 2. aumento do prazo para integralização do curso de quatro para cinco

45 anos 3. manutenção de quatro anos com aulas aos sábados. Posto essas proposições o colegiado
46 passou a deliberação, e por unanimidade foi Aprovada a alteração do Curso de Saúde Coletiva de

47 Integral para turno único, e a alteração de quatro para cinco anos sem aulas aos sábados. Após a

48 aprovação da oferta do Curso em turno único o Colegiado deliberou a respeito de qual horário seria
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49 melhor para a oferta, matutino, vespertino ou noturno, e de forma unânime foi decidido pela oferta

50 do curso no período matutino, uma vez que é neste turno que concentram-se os principais serviços

51 do Sistema único de Saúde - SUS. Outra proposição do NDE trata da oferta ou não de componentes

52 curriculares por meio do sistema EAD de ensino, o colegiado de forma unânime decidiu por não

53 deliberar a respeito dessa questão nesta reunião, deixando em aberto para deliberação quando os

54 trabalhos de reestruturação do curso estiverem mais avançados, e houver maior clareza para a

55 decisão quanto a viabilidade ou não de implementação de componentes curriculares EAD no Curso

56 de Saúde Coletiva. Referente a está questão a professora Erika pediu para registrar em ata, que

57 havendo a oferta de disciplinas por meio do ensino EAD, esses componentes devem contemplar os

58 diversos eixos de ensino do curso, não apenas os componentes ministrados pela docente como prevê
59 a proposta apresentada pelo NDE, caso não ocorra a inclusão de outras disciplinas, a mesma deixa

60 registrado a não concordância com a proposta e a retirada dos componentes ministrados por ela

61 dessa previsão. O último tema a ser discutido foi a definição do período para a realização do estágio
62 curricular, e por unanimidade decidiu-se que o estágio poderá ser iniciado a partir do 7° período do

63 Curso, observada a aprovação nos componentes curriculares que são básicos para a prática do

64 estágio. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 12h15, da qual eu Roseli

65 Cândido, lavrei a presente Ata, que será encaminhada via e-mail aos presentes para aprovação e

66 assinatura em próxima reunião. -

67 Prof.a Carmen Justina Gamarra

68 Prof.a Erika Marafon Rodrigues Ciacchi

69 Prof. Rodne de Oliveira Lima

70 Prof. Sérgio Pacheco de Oliw

71 Discente Camila Meireles Fernandes______________________________________________________

72 Discente Mauricio Aniceto Orgas Maldonado
_______________________________________________

73 Técnico-administrativo Roseli Cândido "2).1 jlkd-ç


