
 
 

MEMÓRIA DA 4° REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE SAÚDE 
COLETIVA NO ANO DE 2020 

Reunião: Quarta Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Saúde Coletiva 
Data: 28/05/2020 Horário: 14h00min 
Organização da 
reunião: 

Coordenação do curso de 
Saúde Coletiva 

Local: Videoconferência 

 

1. Objetivos 

- A ata da 3/2020 Reunião Ordinária Do Colegiado foi assinada eletronicamente. 
 
Ordem do dia 
1. Deliberar acerca de procedimentos relativos à submissão do novo PPC: 
2. Apreciação de pedidos de trancamento total do curso, (Processo nº 23422.005339/2020-22, Processo nº 
23422.005399/2020-51, Processo nº 23422.005444/2020-97). 
 
Inclusão de ponto para consulta 
Discussão acerca da formulação do regimento da regulamentação do TCC. 

 

2. Ausências e justificativas de ausências 
1. Prof. Sérgio Pacheco de Oliveira – Ausência justificada 
2. Discente Valdir Marques Vieira Nanque – Ausência justificada 
3. Prof. Walfrido Kuhl Svoboda – Ausência injustificada 
 

 

3. Presentes 

Nome Assinatura 

Profa. Carmen Justina Gamarra  

Prof. Fernando Kenji Nampo  

Prof. Giuliano Silveira Derrosso  

Profa. Gladys Amélia Vélez 
Benito 

 

Profa. Maria Inês Amarante 
(suplente) 

 

Prof. Rodne de Oliveira Lima  

Téc. Adm. Roseli Cândido  

Discente Pamela Aracely Ayala 
Fernández 

 

Discente Thayna Alves Viana 
(suplente) 

 

Nome Convidado 

Téc. Flavio Ranieri dos Santos 
(convidado PROGRAD) 

 

 

4. Pré-trabalho/Preparação (documentos, material de leitura etc.) 

Descrição Preparado por 

Convite da Reunião Coord. do curso de Saúde Coletiva 

 

5. Agenda, Notas, Decisões e Questionamentos 

Tópico Responsável Horário 



 
 

1. Deliberação acerca da submissão do novo PPC, para a discussão 
desse tema foi convidado o servidor do DENDC Flávio Ranieri dos 
Santos, para auxiliar o colegiado nas dúvidas pertinentes a migração 
do PPC vigente para o PPC novo. O prof. Fernando perguntou ao 
Flávio, como deve ocorrer o carregamento de duas matrizes 
curriculares simultaneamente, o Flávio explicou que a matriz nova 
será aplicada obrigatoriamente aos alunos ingressantes no curso, e 
que a matriz antiga entra em processo de extinção; sendo ofertada 
aos veteranos. Outra possibilidade seria a migração, via 
requerimento, dos alunos para a matriz nova; para esta situação 
ocorrer, sugere-se que praticamente todos os componentes da matriz 
antiga possuam componente equivalente na matriz nova, assim o 
aluno da matriz antiga cursará o componente da grade nova que será 
equivalente à matriz antiga. O servidor Flavio explicou que a adoção 
da tabela de equivalência soluciona a grande maioria dos problemas 
relacionados a vigência de dois PPC’s de forma simultânea. O 
professor Fernando indagou a respeito de disciplinas que serão 
extintas no PPC novo e que há diversos alunos que cursaram e 
reprovaram no componente, o servidor do DENDC sugeriu a reoferta 
do componente para os alunos reprovados. Outra dúvida discutida é 
a questão do estágio obrigatório, sendo o curso no período matutino, 

o estágio obrigatório poderá ocorrer em período integral? Sim, pois 
os estágios obrigatórios possuem regulamentação própria, apenas 
quando houver atividades em sala de aula a orientação é para que 
preferencialmente ocorram no período de oferta do curso. Acerca da 
curricularização das atividades de extensão se for ofertado como 
atividade complementar, poderá ser ofertada no contra turno da oferta 
do Curso. Após esses esclarecimentos as tratativas para alteração do 
PPC serão retomadas no NDE. 

Prof. Fernando Kenji 
Nampo 

14h10min 

2.  Análise dos processos de solicitação de trancamento total do 
curso: Processo nº 23422.005444/2020-97, discente LETICIA 
BARBACOVI, justificou o trancamento por motivos pessoais. 
Processo nº 23422.005399/2020-51, discente EVER DE JESUS 
SEPULVEDA SALAS, justificou o trancamento por motivo de 
admissão em posto de trabalho no país de origem do aluno. Processo 
nº 23422.005339/2020-22, discente CIBELLE MORAES LEITE 
GALLI, justificou a solicitação por motivo de aprovação em concurso 
público. O Colegiado deliberou e foi APROVADA a solicitação para 
que os discentes, apresentem documentos comprobatórios, conforme 
previsão na RESOLUÇÃO COSUEN N° 07 DE 23 DE JULHO DE 
2018, art. 155, §2º, inciso X. 

Prof. Fernando Kenji 
Nampo 

14h45min 

3. Consulta aos membros do Colegiado acerca de pontos pertinentes 
a elaboração do regimento de regulamentação do componente de 
TCC, no âmbito do Curso de Saúde Coletiva, o prof. Fernando 
consultou os demais membros do Colegiado, sobre a forma de 
avaliação e fluxo das atividades a serem desenvolvidas nos 
componentes de TCC I, TCC II e TCC III. O professor Rodne, sugeriu 
que ao cursar TCC I, o discente apresente o projeto para uma banca 
avaliadora, a medida é positiva pois estimulará o comprometimento 
dos discentes e também possibilitará a apresentação de projetos em 
eventos do Curso, a sugestão será considerada no momento da 
elaboração do documento. 

Prof. Fernando Kenji 
Nampo 

15h00min 

Demais informes Responsável Horário 

1.O prof. Fernando parabenizou o prof. Giuliano pela aprovação no 
concurso para professor efetivo. 

2.A professora Gladys, informou que foi aberto edital para contratação 
de professor visitante, para o preenchimento da vaga do prof. Antúlio 
e solicitou a todos que ajudem a divulgar. 

Prof. Fernando Kenji 
Nampo 

14h00min 



 
 

3. O prof. Fernando informou que o prazo para inscrição de 
submissão de trabalhos no 11º Congresso Brasileiro de 
Epidemiologia, foi prorrogado para até o dia 22/06/2020. 

4. O prof. Fernando informou que o “16º World Congresso on Public 
Health”, será realizado de forma virtual devido a Pandemia de Covid-
19, por esse motivo o valor da inscrição será reduzido, sendo o novo 
valor entre € 140 a € 240. 

 

 

6. Itens de Ações     

Ação Responsável Data 

   

 

7. Próxima Reunião (se necessário) 

Data: A definir Horário:   A definir Local: A definir 

Objetivos:    
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
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FOLHA DE ASSINATURAS
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 03/07/2020 19:33 )
CARMEN JUSTINA GAMARRA
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2942185

 (Assinado digitalmente em 05/07/2020 07:40 )
FERNANDO KENJI NAMPO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2961240

 (Assinado digitalmente em 03/07/2020 17:13 )
GIULIANO SILVEIRA DERROSSO

PROFESSOR SUBSTITUTO

Matrícula: 3089604

 (Assinado digitalmente em 03/07/2020 20:17 )
GLADYS AMELIA VELEZ BENITO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1662987

 (Assinado digitalmente em 28/07/2020 14:01 )
MARIA INES AMARANTE

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2089328

 (Assinado digitalmente em 06/07/2020 14:15 )
RODNE DE OLIVEIRA LIMA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1006615
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ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
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