
 

 

 

EDITAL DO CURSO TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E 
COSMÉTICA nº02 de 23 de março de 2021 

 
 

Tornar público a lista de votados e eleitos 

para a composição do Colegiado do Curso 

de Tecnologia em Estética e Cosmética da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – 

UNIARP 

 
A Coordenação do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética  da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, no uso de suas atribuições, torna público 

a lista de candidatos, representes docentes e discentes, votados e eleitos para 

compor Colegiado do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética, conforme 

especificações do Edital da reitoria UNIARPP nº 005 de 12 de março de 2021. 

A luz do edital de chamamento para eleição dos membros do Colegiado, 

em seu Artigo 2º, este diz que a composição será feita pelo Coordenador do 

Curso, 04 (quatro) professores do curso da área de formação específica, um 

professor da área de formação básica e um representante do corpo discente. 

O Projeto Político do Curso de de Tecnologia em Estética e Cosmética 

atribui ao Colegiado as seguintes atribuições: 

I – Elaborar, alterar e reformular o Projeto Pedagógico do Curso a ela 

vinculado observado as determinações do Projeto Pedagógico Institucional, 

submetendo-o aos colegiados competentes; 

II – Planejar, promover, avaliar e qualificar as atividades de ensino, de 

pesquisa e de extensão em seu respectivo curso, observadas as diretrizes 

institucionais; 

III – Deliberar, sobre outras matérias de interesse do Curso, observadas 

as diretrizes institucionais. 

O Coordenador de Curso poderá convocar o Colegiado para reuniões 



 

 

de planejamento ao início de cada semestre a fim de se implantar um processo 

de gestão participativo, público e democrático e, assim, possibilitar discussões e 

construir decisões visando às melhores ações referentes às questões 

acadêmicas e gerenciais atinentes ao ensino, à pesquisa e à extensão. 

 
I. COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE 

TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA DA  UNIARP 
 

I. REPRESENTANTES DOCENTES  

MEMBROS Formação  
Área do 

conhecimento  

Sally Douglas Narloch Biólogo licenciado 
Geral 

Talitta Padilha Machado Bacharel em Fisioterapia Geral  

Mozartt Arthor Bondan Bacharel em  Farmácia Geral  

Vilma Aparecida Szymks Pierdona Tecnóloga em Estética e 

Cosmética  

Específico  

Maria Teresa Carneiro Kovalhuk Bióloga licenciada  Geral 

 

     

 

II. REPRESENTANTES DISCENTES  

Candidato  Tuma/ Período  

Morgana Aparecida Rodrigues Terceiro período/fase 

 

Publique-se e cumpra-se. 

 
 

Sally Douglas Narloch 

Coordenador do Curso de Tecnologia em Estética e 
Cosmética - UNIARP 

 
 

Caçador, 24 de março de 2021 


