
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Ao(s) dia(s) 01 do mês de abril do ano de 2022 realizou-se a apresentação pública de defesa do

Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado EL PAPEL DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN

LA CONSTRUCCIÓN DE LA SALUD COLECTIVA: UNA MIRADA DESDE BRASIL PARA

LATINOAMÉRICA apresentado  pela  discente  Maria  de  Los  Angeles  Cañon  Machado,  do  curso

Saúde Coletiva. Os trabalhos foram iniciados às 19h00, pelo(a) docente orientador(a) Ana Paula Araujo

Fonseca, presidente da banca examinadora, com a avaliadora Emanuelly Vitória da Silva Almeida,

e a avaliadora Maísa Melara.

Observações da Banca Examinadora:

A banca reconhece a importância da escolha do tema do trabalho sobre a contribuição dos movimentos
sociais para a Saúde Coletiva. Ressalta o domínio e conhecimento de Maria sobre a temática e sua
capacidade de defesa durante a arguição. Recomenda revisão metodológica, trazendo maior precisão
ao tipo de estudo que foi realizado, assim como reanalisar a utilização dos conceitos de saúde mental
para conectar com a escrevivência. Sugere, ainda, que seja melhor abordada a experiência de formação
na Unila e a potencialidade que a Universidade carrega para contribuição da Saúde Coletiva latino-
americana. E, por fim, que se mantenha produzindo academicamente. 

A Banca Examinadora, ao término da apresentação oral e da arguição do acadêmico, encerrou os

trabalhos às 21h05. Os examinadores atribuíram as seguintes notas:

Ana Paula Araujo Fonseca nota final: 10,0 Média final:

 10,0
___________________________

_______________

Emanuelly Vitória da Silva Almeida nota final: 10,0

Maísa Melara nota final: 10,0

Proclamado o resultado pelo presidente da banca examinadora, encerraram-se os trabalhos e,

para constar, eu Ana Paula Araujo Fonseca lavrei a presente Ata que assino juntamente com os demais

membros da banca.

Foz do Iguaçu, 01 de abril de 2022.

Assinaturas:

_______________________

Ana Paula Araujo Fonseca

________________________________

Emanuelly Vitória da Silva Almeida
______________________

Maísa Melara
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