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Solicitação Andamento Data da
solicitação Atendido por

ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU  COVID19 (EXCLUSIVA
PARA DISCENTES DE MEDICINA)  PORTARIA MEC Nº 383/2020 Recebido 11/05/2020

23:49 claudete.ferreira

Descrição
Prezada coordenação do curso de medicina, colegiado do curso de medicina e demais destinatários,
É com muito respeito que venho aqui solicitar a antecipação da minha colação de grau a um corpo docente
tão estimável.
Neste momento, 11/05/2020, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins, temos 169.143 casos
de pacientes com COVID19 no Brasil e 11.625 mortes por COVID19 no país. 
Desses tristes e alarmantes números, temos muitos médicos e profissionais de saúde, que acabam perdendo
suas vidas salvando muitas outras.
Nessa balança da rede de saúde, a demanda de doentes com COVID19 não para de aumentar e o número
de profissionais tende a cair se não forem tomadas medidas como a antecipação da formatura de médicos.
Vale ressaltar a existência de projetos de deputados que cogitam recrutar médicos formados no exterior, sem
revalidação do diploma, ou veterinários para atuarem como médicos no Brasil, perante a falta de profissionais
médicos para atuarem na pandemia.
Diante disso, vejo como necessária a antecipação da minha colação de grau, para que eu possa atuar, de
fato, como médico, respaldado pela lei e registrado no conselho.
Tendo isso em vista, trago alguns pontos a serem considerados:
 Realizei mais de 3519h do internato, de acordo com o novo PPC, até o dia 04/05/2020, o que corresponde a
mais de 80% da carga horária do internato. Carga horária bem superior aos 75% exigidos pelo MEC;
 Já fiz internato nas áreas de Atenção Primária à Saúde, Urgência e Emergência no SUS, Cirurgia, Pediatria,
Ginecologia e Obstetrícia, Saúde Mental e Ações ao combate à COVID19;
 Passei em concurso público da CONSAMUOeste;
 Tenho proposta de emprego imediato em hospital de referência em tratamento de paciente com COVID19.

Arquivos anexados
Justificativa.docx
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

SECRETARIA ACADÊMICA DE APOIO ÀS COORDENAÇÕES DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA
NATUREZA

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 1/2020/SAILACVN/ILACVN 

Foz do Iguaçu , 24 de abril de 2020.

ATA DA CONSULTA AO COLEGIADO DO CURSO DE
MEDICINA

 

Reunião: Manifestação, por votação, via e-mail institucional  

Data: E-mail enviado em 19/04/2020 às 20:47, e prazo para manifestações até
20/04/2020 às 14:00

Organização da reunião: Coordenação do curso de Medicina

 1. LISTA DE PRESENÇA (MANIFESTAÇÃO VIA E-MAIL INSTITUCIONAL)

Nome Manifestação registrada através do e-mail
institucional)

ALESSANDRA PAWELEC DA SILVA PRESENTE
ADRIANA CHALITA GOMES PRESENTE
ALESSANDRO DA COSTA MACHADO  AUSENTE

CARLOS EDUARDO FLITCH PRESENTE
FABIANA AIDAR FERMINO AUSENTE
ELTON GOMES DA SILVA  PRESENTE

PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO PRESENTE
LUDYMILLA RODRIGUES FURLAN  PRESENTE

TATIANA PINHEIRO ROCHA DE SOUZA ALVES  PRESENTE

ANTONIO MACHADO FELISBERTO JUNIOR PRESENTE
IVANIR DOS SANTOS PRESENTE
JACKELINE GONÇALVES DE SOUZA PRESENTE
GABRIEL NAGAOKA MULLET PRESENTE
RENATA SABAG KOSTIN (suplente)  AUSENTE

CAROLINA LEAO ODERICH (suplente)  AUSENTE

LUIS FERNANDO BOFF ZARPELON (suplente)  AUSENTE

JOCELI CRISTINA LEITE DE MORAIS

(suplente)
 PRESENTE (secretaria do colegiado)

MATHEUS HENRIQUE JUCÁ (suplente)  AUSENTE

 

2. PAUTA ÚNICA

Consulta (votação via e-mail institucional) a respeito dos critérios propostos
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pela Comissão criada na reunião do colegiado do curso realizada em
15/04/2020, composta pelos professores Alessandro Machado, Alessandra
Pawelec, Adriana Chalita, Carolina Oderich, Ludymilla Furlan, Luis F. Zarpelon,
Flavia Trench, a representante dos técnico-administrativos Ivanir dos Santos e
os representantes dos discentes João Samek e Alice Celente, referente à
análise das solicitações de antecipação da colação de grau com base na
Portaria 374/2020 do MEC.

 

3. DECISÃO

O documento elaborado pela comissão composta pelos professores
Alessandro Machado, Alessandra Pawelec, Adriana Chalita, Carolina Oderich,
Ludymilla Furlan, Luis F. Zarpelon, Flavia Trench, a representante dos técnico-
administrativos Ivanir dos Santos e os representantes dos discentes João
Samek e Alice Celente, referente à análise das solicitações de antecipação da
colação de grau com base na Portaria 374/2020 do MEC, que consiste nos
critérios mínimos para avaliação das solicitações de antecipação da colação
de grau pelos alunos com previsão de finalizar a graduação em outubro de
2020, após alterações devido às sugestões recebidas pela presidente do
colegiado, foi aprovado pela maioria dos membros deste colegiado, através
de votação via e-mail institucional, com a redação a seguir:
 

1. Os alunos que desejam solicitar colação de grau antecipada não
podem ter pendências curriculares anteriores ao período de
Internato Médico;

2. Ter cumprido todos os componentes do Internato, à exceção do
Estágio Eletivo;

3. Fica dispensada a necessidade de cursar o componente de TCC II,
bem como da apresentação e entrega das produções de TCC.

4. No contexto da pandemia de COVID 19 os alunos cumprirão os
estágios nas áreas regulares disponíveis nos serviços do SUS,
conforme disponibilidade de oferta pelo serviço;

5. As respostas dos pedidos serão enviadas em até 20 dias da data da
submissão da mesma;

 
Anexo a esta ata seguem os registros da votação realizada através do e-mail
institucional.

 

 

 

(Assinado digitalmente em 30/04/2020 11:08 ) 
ADRIANA CHALITA GOMES 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1310191 

(Assinado digitalmente em 27/04/2020 11:23 ) 
ALESSANDRA PAWELEC DA SILVA 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 1615922 

(Assinado digitalmente em 29/04/2020 22:10 ) 
ANTONIO MACHADO FELISBERTO JUNIOR 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Matrícula: 2140244 

(Assinado digitalmente em 01/05/2020 11:15 ) 
CARLOS EDUARDO FICHT DE OLIVEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2274259 

(Assinado digitalmente em 25/04/2020 14:28 ) 
ELTON GOMES DA SILVA 

(Assinado digitalmente em 27/04/2020 08:06 ) 
IVANIR DOS SANTOS 
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PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2264008 

TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
Matrícula: 2277836 

(Assinado digitalmente em 24/04/2020 17:53 ) 
JOCELI CRISTINA LEITE DE MORAIS 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
Matrícula: 1864256 

(Assinado digitalmente em 30/04/2020 14:15 ) 
LUDYMILLA RODRIGUES FURLAN 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1110451 

(Assinado digitalmente em 25/04/2020 11:43 ) 
PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1923210 

(Assinado digitalmente em 27/04/2020 14:19 ) 
TATIANA PINHEIRO ROCHA DE SOUZA ALVES 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Matrícula: 3059630 

N do Protocolo: 23422.004855/2020-92
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Processo: 23422.005525/2020-44 – SOLICITAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU 

DISCENTE: DIEGO HENRIQUE CAMPANERUTI 

 

Considerando a Portaria MEC 383/20, que autoriza a IES a realizar colação de grau 

antecipada, não havendo mais, portanto, exigência de complementação das horas devidas em 

sede de estágio curricular obrigatório, para fins de obtenção do registro profissional definitivo, 

desde que tenham cumprido 75% da carga horária do internato. 

Considerando que a INSTRUÇÃO NORMATIVA PROGRAD nº 03/2020, de 07 de maio de 

2020, capítulo 3, no Art. 4º dispõe:  “Competirá à Coordenação de Curso, observadas as 

diretrizes curriculares e especificidades da formação pretendida, constante no Projeto 

Pedagógico do Curso aprovado pela COSUEN, bem como os critérios estabelecidos pela Portaria 

MEC nº 383, de 09 de abril de 2020 e os demais critérios estabelecidos pelo Colegiado do Curso, 

decidir pelo deferimento ou indeferimento da antecipação da colação de grau. ”   

Considerando os critérios mínimos para avaliação das solicitações de antecipação da 

colação de grau, aprovados pelo Colegiado do Curso de Medicina, documento nº 03 anexado a 

este processo.  

Considerando que, ao analisar o histórico escolar do discente, verificam-se pendências 

nos componentes MED0228 - Internato em Atenção Especializada em Saúde 2.3 (Saúde Mental), 

que transcorreu de 21/03/2020 a 04/05/2020, tendo sido aprovado, porém com turma não 

consolidada; MED0225 - Internato em Atenção Especializada em Saúde 1.3 (Urgência 

Hospitalar), que transcorre de 05/05/2020 a 03/06/2020; e MED0223 - Internato em Atenção 

Especializada em Saúde 1.1 (Clínica Médica), que ocorrerá no período de 04/06/2020 a 

04/08/2020, com mais de 500 horas por cumprir.    

Posto isto, esta coordenação entende que poderá haver colação de grau antecipada 

após o cumprimento dos dois últimos módulos do internato mencionados anteriormente, 

ficando o aluno dispensado de cursar o estágio eletivo e o TCC II, podendo obter colação de grau 

a partir de 05/08/2020.  

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente 
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RECURSO À NEGATIVA DO PROCESSO 23422.005525/2020-44 

SOLICITAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU 

 

Eu, Diego Henrique Campaneruti, acadêmico do curso de Medicina da 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), matrícula 

2014201000100275, RG 10.833.371-5, CPF 069.690.769-03, solicitei antecipação de 

colação de grau em 12 de maio de 2020, em consonância com o Portaria MEC 383/20 

(anexo 1), gerando o Processo Administrativo 23422.005525/2020-44. Mesmo que no 

momento da solicitação do pedido de antecipação eu já houvesse cumprido 3519 horas 

de internato, correspondentes a mais de 80% da carga horária do internato, obtive a 

negativa da Coordenação do Curso de Medicina, no dia 15 de maio, com possibilidade 

de recurso ao CONSUNI do ILACVN conforme Instrução Normativa Prograd nº. 03/2020 

e Art. 169 e 170 do Regimento Geral da UNILA. Diante disso, venho interpor recurso 

administrativo para que o pedido seja julgado por instância superior considerando que: 

 Neste momento, 20/05/2020, de acordo com os dados da Universidade Johns 

Hopkins, temos 271.628 casos de pacientes com COVID-19 no Brasil e 17.971 

mortes por COVID-19 no país, destes tristes e alarmantes números, temos 

muitos médicos e profissionais de saúde, que acabam perdendo suas vidas para 

salvar muitas outras. Nessa balança da rede de saúde, a demanda de doentes 

com COVID-19 não para de aumentar e o número de profissionais tende a cair 

se não forem tomadas medidas como a antecipação da formatura de médicos 

pela Portaria MEC 383/20. 

  

 A Portaria MEC 383/20, editada frente à situação emergencial do país, autoriza 

as instituições de ensino do sistema federal a anteciparem colação de grau dos 

alunos de Medicina desde que completada 75% da carga horária do internato 

médico – isto é, dos dois últimos anos do curso.  

 

 De acordo com a Matriz Curricular atual do Curso de Medicina, até o dia 04 de 

maio de 2020, já cumpri: 

 

o 1.360 horas de Internato em Atenção Primária em Saúde; 

o 680 horas de Internato Urgência e Emergência do SUS; 

o 425 horas de Internato em Cirurgia, através do componente MED0213 

Internato em Atenção Especializada em Saúde 1.2; 



o 374 horas de Internato em Pediatria, através do componente MED0216 

Internato em Atenção Especializada em Saúde 2.2; 

o 374 horas de Internato em Ginecologia e Obstetrícia, através do 

componente MED0226 Internato em Atenção Especializada em Saúde 

2.1; 

o 306 horas de Internato em Saúde Mental, através do componente 

MED0228 Internato em Atenção Especializada em Saúde 1.1 

 

 Somando as horas de Internato, até o dia 04 de maio de 2020, já havia cumprido 

3519 horas de estágio, correspondentes a aproximadamente 80,06% da carga 

horária do Internato; 

 A cidade de Foz do Iguaçu tem se deparado com quadro de insuficiência de 

recursos humanos médicos diante da emergência da pandemia de COVID-19, 

como podemos comprovar através de nossas vivências nos estágios e a 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana, enquanto instituição 

pública de ensino superior, apresenta condições e responsabilidade de colaborar 

com a solução de tal demanda; 

 O Projeto Pedagógico Curricular do curso de Medicina da Unila destaca que o 

perfil do médico egresso da Unila é de “um profissional com formação científica, 

ética, humanista, crítica e reflexiva, (...) [com] elevado grau de responsabilidade 

social e de compromisso com a defesa da cidadania e da dignidade humana (...) 

[e] proficiência nos contextos da APS [Atenção Primária à Saúde] e da U/E 

[Urgência e Emergência]”, características profissionais essenciais ao plano de 

enfrentamento à COVID-19, além de reafirmar seu compromisso social e com o 

SUS, que necessita da injeção de recursos humanos em caráter emergencial; 

 A Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Estadual do Ponta 

Grossa (UEPG) e Faculdade Pequeno Príncipe (FPP) – além de diversas outras 

instituições do território nacional - realizaram nas últimas semanas, com ampla 

publicidade e comemoração, a antecipação da colação de grau de seus 

acadêmicos de Medicina contemplados pela Portaria MED 383/20, consonantes 

às necessidades do SUS e do Brasil, demonstrando tendência à colação 

antecipada na situação de emergência; 

 A aprovação dos critérios diferenciados de colação antecipada estabelecidos 

pelo Colegiado do Curso (isto é, dispensa limitada apenas ao Estágio Eletivo e 

Trabalho de Conclusão do Curso) não ocorreu de forma unânime, sendo público 

que houve votos de docentes médicos – diretamente participantes no programa 



municipal de enfrentamento – favoráveis à colação de grau conforme determina 

a Portaria MEC 383/20; 

 A Instrução Normativa PROGRAD nº 03/2020 garante que o aluno que antecipar 

a colação de grau atuará nas ações de combate à pandemia de COVID-19;  

 Fui aprovado, chamado e solicitei final de lista em concurso público para Médico 

do SAMU em Palotina – PR (anexo 2); 

 Possuo Carta de Intenção de Contratação imediata para atuar como médico no 

enfrentamento à pandemia de COVID-19 (anexo 3) 

 Apresento bom desempenho acadêmico, conforme sugerido pelo Índice de 

Rendimento Acadêmico (IRA) de 8.49, além de ampla participação em atividades 

de pesquisa, extensão, monitoria durante a graduação. 

Diante do exposto, requeiro que seja reformada a decisão do Colegiado de Curso 

a fim de conceder a mim a antecipação de colação de grau.  

 



 

PORTARIA Nº 383, DE 9 DE ABRIL DE 2020 
 

 

Dispõe sobre a antecipação da colação de grau para os 
alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e 
Fisioterapia, como ação de combate à pandemia do novo 
coronavírus - Covid-19. 

 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, e o art. 4º, inciso V, do Decreto nº 
9.235, de 15 de dezembro de 2017, e considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus - Covid-19 responsável pelo surto 
do ano de 2019, bem como a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, que estabelece 
normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes 
das medidas para enfrentamento à pandemia da Covid-19, resolve: 

Art. 1º Ficam autorizadas as instituições de ensino pertencentes ao sistema 
federal de ensino, definidas no art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, em 
caráter excepcional, a anteciparem a colação de grau dos alunos regularmente matriculados 
no último período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, desde que 
completada setenta e cinco por cento da carga horária prevista para o período de internato 
médico ou estágio supervisionado, enquanto durar a situação de emergência em saúde 
pública decorrente da pandemia do novo coronavírus - Covid-19, na forma especificada nesta 
Portaria. 

§ 1º Considera-se o internato médico o período de dois anos de estágio curricular 
obrigatório de formação em serviço dos estudantes de Medicina. 

§ 2º Considera-se estágio obrigatório para os cursos de Enfermagem, Farmácia e 
Fisioterapia a atividade supervisionada equivalente a vinte por cento da carga horária total do 
curso. 

Art. 2º Os certificados de conclusão de curso e diplomas, emitidos em razão desta 
Portaria, terão o mesmo valor daqueles emitidos em rito ordinário. 

Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 374, de 3 de abril de 2020, publicada no Diário 
Oficial da União de 6 de abril de 2020. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

ABRAHAM WEINTRAUB 
 
 
 

(DOU nº 70, 13.04.2020, Seção 1, p.24) 
 
 
 
 
 

Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior 

SHN Quadra 01, Bloco F, Entrada A, Conjunto A, 9º andar - Edifício Vision Work & Live, Asa Norte – Brasília/DF 
CEP: 70.701-060 - Telefone: (61) 3322-3252 

E-mail: abmes@abmes.org.br - Website: www.abmes.org.br 

Anexo 1 



 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019 

Edital Nº 114/2019 
O Presidente do Consórcio Intermunicipal SAMU Oeste – CONSAMU, no uso de suas atribuições legais que lhe 

são conferidas pelo Estatuto Social do CONSAMU, TORNA PÚBLICO: 
1. A convocação dos candidatos relacionados, aprovados no Concurso Público nº 002/2019 do CONSAMU, 

homologado pelo Edital nº 074/2019, nos termos deste edital. 
2. Os candidatos a seguir relacionados deverão comparecer no CONSAMU, p eríodo de 11/11/2019 a 

1 5/11/2019, das 8h30min às 11h30min e das 14h00min às 17h00min, na Rua Uruguai, 283 – Bairro Alto Alegre / Cascavel  – 
PR, para entrega dos documentos que comprovem os pré-requisitos previstos neste Edital e agendamento de exame admissional: 

CLASSIF. INSC. NOME EMPREGO PÚBLICO CIDADE/PARANÁ 

1º 176031 QUEILA DE SA PIMENTEL RIBEIRO Técnico em Enfermagem Guaíra 

2º 181925 IVONETE GOMES DA SILVA Técnico em Enfermagem Guaíra 

3º 171972 TANIA DA SILVA AMORIM Técnico em Enfermagem Guaíra 

4º 172712 BARBARA KAUANY MOREIRA DE OLIVEIRA Técnico em Enfermagem Guaíra 

3º 173077 CRISTIANE DE LIMA KNAPP Técnico em Enfermagem Marechal Cândido Rondon 

16º 181994 SARA PEREIRA DE ALMEIDA Técnico em Enfermagem Toledo 

17º 181530 ROSIMAR DOS SANTOS Técnico em Enfermagem Toledo 

18º 175518 TATIANE PADILHA DE MACEDO Técnico em Enfermagem Toledo 

11º 181584 DIEGO HENRIQUE CAMPANERUTI Médico 24 h / SAMU Palotina 

3. O Exame Médico pré-admissional e exames complementares são parte integrante do Concurso Público, de 
caráter eliminatório, tendo a finalidade de verificar as condições físicas e mentais necessárias ao desempenho das funções no 
emprego postulado, sendo eliminado do Concurso Público o candidato que não comparecer no dia, horário e local determinado 
para a realização da entrevista, teste e exame. 

4. Será considerado inapto nessa etapa o candidato que não atender aos requisitos de aferição estabelecidos 
para cada teste ou que apresentem características, quer estruturais, quer situacionais, que denotem comprometimento nas esferas 
psíquicas ou neurológicas e/ou que tiverem condição de saúde incompatível com o emprego, devidamente atestado pelo médico 
do trabalho designado pelo CONSAMU. 

5. É condição para admissão no CONSAMU a apresentação de todos os documentos exigidos por este Edital, 
no prazo acima estabelecido, bem como a realização do exame médico pré-admissional e exames complementares. 

6. O candidato deverá apresentar-se portando os seguintes documentos originais acompanhados de cópia: 
- Comprovante de que é brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal de 1988; 
- Comprovante de que tem idade mínima de 18 (dezoito) anos completos ou a idade mínima exigida para o cargo; 
- Documentos Pessoais: Certidão de Nascimento ou Casamento; - RG (Identidade) e – CPF; 
- Título Eleitoral e comprovante que está em dia com as obrigações eleitorais; 
- Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino; 
- Comprovante de votação referente à última eleição; 
- Carteira de Trabalho; PIS/PASEP acompanhado de Declaração de PIS ativo (frente e verso); 
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos (quando couber); 
- Comprovante de Escolaridade (exigida para o cargo); 
- Cédula de Identidade Profissional (quando couber); 
- Original e cópia do Comprovante do Pagamento da Anuidade do Conselho Profissional (quando couber); 
- Declaração firmada pelo candidato da não existência de acúmulo de cargos ou empregos, bem como da não percepção de benefício 
proveniente de regime próprio de previdência social ou do regime geral de previdência social relativo a emprego público (Art. 37, § 10 da 
CF), excetuadas as hipóteses previstas no art. 37, inciso XVI e XVII, da Constituição Federal quando deverá ser indicada a carga horária 
semanal, a compatibilidade de horários e a atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso XI do Art. 37 da CF; 
- Declaração de bens; - Comprovante de Residência; - Carteira de Vacinação; - Cartão SUS; - 01 Foto 3 x 4 recente; 
- Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual, incluindo Juizados Especiais Criminais, da Comarca onde residir, emitidas há no máximo 
90 (noventa) dias da data da posse, sendo das: Varas Criminais ou Cartório Distribuidor; 
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal, da Região onde residir, emitida há no máximo 90 (noventa) dias da data 
da posse. 
- Para o cargo de Motorista Socorrista, deve apresentar Habilitação profissional como motorista de veículos de transporte de pacientes, 
CNH Categoria mínima D e Curso, de acordo com a legislação em vigor (Código Nacional de Trânsito, Art.145 e Resolução do CONTRAN 
nº 168/2004 alterada pela Resolução 285/08 e demais resoluções e Legislação aplicável a espécie). 
OBS. O Setor de Recursos Humanos do CONSAMU poderá disponibilizar aos interessados formulário de declaração de não acúmulo de 
cargos ou empregos e formulário de declaração de bens. 

7. O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital implica na perda dos direitos advindos do 
Concurso Público, nos termos da Lei. O candidato que foi convocado anteriormente e solicitou final de fila não poderá solicitar 
novamente final de fila. Publique-se. Cascavel, Estado do Paraná, em 08 de novembro de 2019. 

 
 
 

Jucenir Leandro Stentzler 
Presidente do CONSAMU 

 

 

Rua Uruguai, 283 – Bairro Alto Alegre, CEP 85.805-010, Cascavel/PR 
Telefone: (45) 3036-7105 e 3036-7106 / e-mail: r h@consamu.com.br / w ww.consamu.com.br 
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TSS CLINICA MEDICA 
RAZÃO SOCIAL: Tatiana da Silva Sereno Clinica Medica LTDA– EPP 

ENDEREÇO: Rua Estados Unidos 226- Jardim América – Assis Chateaubriand – Pr. 
CNPJ: 23.325.328/0001-83 email: marcel.menon@gmail.com 

FONE: 44 999037990 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACAO 
 

 

A empresa TSS CLINICA MEDICA CNPJ: 23.325.328/0001-83, representada 
pelo Sr. Marcel Menon da Silva, CPF: 055.671.839-92, declaramos para os devidos fins 
que encontra-se disponível ao senhor Diego Henrique Campaneruti, brasileiro, 
solteiro, RG: 108333715 e CPF: 06969076903, uma vaga de emprego na função de 
(AÇAO CONTRA COVID-19 E PLANTOES), que ficará em aberto para ele até o dia 03 
DE JUNHO DE 2020. 

 

Entretanto, caso o senhor Diego Henrique Campaneruti não possa 
apresentar-se para contratação até a data citada acima, ficará inviabilizada sua 
contratação para a referida vaga. Sempre primando pela qualidade nos atendimentos e 
excelência em qualidade, nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento. 

 
 
 

ASSIS CHATEAUBRIAND, 16 DE MAIO DE 2020. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENDEREÇO: Rua Estados Unidos 226- Jardim América – Assis Chateaubriand – Pr. 

CNPJ: 23.325.328/0001-83 email: marcel.menon@gmail.com 

FONE: 44 999037990 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 21/05/2020

REQUERIMENTO DE RECURSO Nº 2/2020 - CMED (10.01.06.03.04.03.06) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 21/05/2020 12:17 ) 
IVANIR DOS SANTOS 

TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

2277836

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sig.unila.edu.br/public/documentos
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de2 2020 REQUERIMENTO DE RECURSO 21/05/2020

verificação: ead339594f

https://sig.unila.edu.br/public/documentos


 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 
CURSO DE MEDICINA 

DESPACHO Nº 9/2020 - CMED/CICV/ILACVN 

Foz Do Iguaçu-PR, 21 de maio de 2020.

Ao CONSUNI

Prezados membros do COSUNI,

O discente Diego Henrique Campaneruti, vinculado ao curso de Medicina, entrou com recurso ao parecer
emitido pela coordenação do curso, documento 04 anexado a este processo.

O Art. 5°, §3° e §4º da Instrução Normativa PROGRAD nº003/2020 determina:

§3º.Em caso de indeferimento, o(a) discente poderá entrar com , em até 05 (cinco) dias úteis, arecurso
contar da data de envio do parecer.

§4º O  que trata o §3º, deverá ser anexado, pela Coordenação de Curso ao Processo Eletrônico erecurso
encaminhado ao CONSUNI do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e Natureza, nos termos
dos Art. 169 e 170 do Regimento Geral da UNILA, tendo como prazo para parecer final do âmbito da
Instituição, o prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da data de recebimento do Processo Eletrônico.

Posto isto, encaminha-se o processo para parecer.

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente em 21/05/2020 12:17)
IVANIR DOS SANTOS

TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
Matrícula: 2277836

Processo Associado: 23422.005525/2020-44

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: , ano:https://sig.unila.edu.br/public/documentos 9
, tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 2020 DESPACHO 21/05/2020 80df949892

https://sig.unila.edu.br/public/documentos

