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1. HISTÓRICO (histórico do processo): 

 

- Aprovação da oferta do curso de Pós-Graduação Lato Sensu na modalidade EAD "Gestão em Saúde" em 

parceria com a Universidade Aberta do Brasil - UAB, na 10º Reunião do Colegiado do Curso de Saúde 

Coletiva, de 28 de fevereiro de 2020; 

 

- Manifestação de anuência do CONSUNI, para o prosseguimento do feito, em 24/03/2020 (MEMORANDO 

ELETRÔNICO Nº 38/2020 – ILACVN); 

 

- Apresentação dos documentos comprobatórios (DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 1944/2019 e Nº 

1945/2019) em 27/03/2020; 

 

- Abertura do processo 23422.005885/2020-24, em 27/05/2020, para procedimento de aprovação do curso de 

“Pós-Graduação Lato Senso na modalidade EAD "Gestão em Saúde". 

 

 

2. FUNDAMENTOS DO PEDIDO (razão do pedido): 

 

Solicitação de aprovação da oferta do curso de Pós-Graduação Lato Sensu na modalidade EAD "Gestão em 

Saúde". 

 

3. CONSIDERAÇÕES (dados pesquisados, jurisprudência, semelhanças): 

 

 

 

Considerando: 

 

O interesse institucional no desenvolvimento da modalidade de educação a distância no rol de atuação da 

Universidade;  

 

A aprovação da oferta do curso de Pós-Graduação Lato Sensu na modalidade EAD "Gestão em Saúde" em 

parceria com a Universidade Aberta do Brasil - UAB, havendo, inclusive, o comprometimento de escolha de 

docente tutor; na 10º Reunião do Colegiado do Curso de Saúde Coletiva, de 28 de fevereiro de 2020; 

 

A apresentação dos Componentes Curriculares e do Projeto Pedagógico, juntamente com seus anexos abaixo 

listados: 

ANEXO A – Ofícios recebidos dos Polos de Apoio Presencial, manifestando interesse e demanda de vagas 

para a oferta do curso de Especialização em Gestão em Saúde a distância;  

ANEXO B - Ato de credenciamento da UNILA para a oferta de cursos superiores em pós-graduação na 



 

 
 

Ministério da Educação 
Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza 

CONSUNI – Conselho do Instituto Latino Americano de Ciências da Vida e da Natureza 

 

 

 

 

modalidade a distância (Portaria Nº 1.049, de 9 de setembro de 2016); 

ANEXO C - Transformação do ato de credenciamento da UNILA para a oferta exclusiva de cursos de pós-

graduação lato sensu a distância em credenciamento para oferta de cursos superiores nessa modalidade 

(Portaria Nº 918, de 15 de agosto de 2017); 

ANEXO D – Integração da UNILA ao Sistema Universidade Aberta do Brasil (Portaria Nº 220, de 16 de 

setembro de 2019); 

ANEXO E – Aprovação interna da oferta do curso de Especialização em gestão em Saúde (Memória da 10º 

reunião do colegiado do curso de saúde coletiva); 

 

As manifestações de interesse do Polo Universitário Darcy Ribeiro (Foz do Iguaçu/PR), do Polo de Apoio 

Presencial de Céu Azul (Céu Azul/PR) e da Secretaria de Municipal de Educação, Cultura e Turismo de 

Laranjeiras do Sul, conjuntamente com o Polo de Apoio Presencial de Laranjeiras do Sul (Laranjeiras do 

Sul/PR);  

 

O disposto no artigo 6º, parágrafo único, da Resolução 44/2014, onde estabelece:  

Art. 6° Para o cômputo da carga horária de aula do docente serão utilizados os seguintes critérios: 

Parágrafo único: excetua-se do cômputo da carga horária de ensino as aulas proferidas em cursos de pós-

graduação lato sensu remunerados. 

 

 

 

 

4. PARECER CONCLUSIVO: 

 

 

Diante das manifestações apresentadas e dos procedimentos adotados, essa relatoria é favorável à aprovação 

para a oferta do curso de “Pós-Graduação Lato Senso na modalidade EAD "Gestão em Saúde".  

 

 

5. SUGESTÕES E OBSERVAÇÕES (se surgirem durante o relato): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foz do Iguaçu, 22 de julho de 2020. 
 

 

 

 


