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7 Ao terceiro dia do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 14:30 horas, na sala de reuniões do

8 ILAESP, reuniram-se os membros do Colegiado do Curso de Serviço Social, Professores: Cristiane

9 Sander, Robson de Oliveira, Maria Geusina da Sila, Juliana Domingues, Betina Ahlert, Elmides

10 Maria Araldi, Edina Mayer Vergara, os discentes Maria De Lourdes Aquino Echeguren, Stefani

11 Quiñonez Silvero, Jennifer Kelly Santa Cruz, Karoline Bahmert, e Andressa Rosa Ize, e o

12 representante técnico-administrativo Nardeli Anastácio de Andrade, sob presidência da primeira,

1 3 Ana Teixeira justificou sua ausência junto a coordenação do Curso. A ordem do dia era a seguinte: I

14 - EXPEDIENTE: 1) Leitura e aprovação da ata reunião de colegiado anterior; após a leitura a

15 ata 06/2018 foi aprovada. II - ORDEM DO DIA: 2.1) Apresentar e deliberar a proposta da

16 programação do II FOrum de Supervisores de Estágio/2018; O Professor Robson, coordenador

17 de Estágio apresentou a proposta do li Fórum de Supervisores de Estágio, com sugestão de data

18 para o dia 21 de novembro de 2018, no decorrer da manhã e da tarde. Durante as deliberações a

19 professora a Juliana sugeriu aumentar o tempo para apresentação da proposta de estágio e a

20 documentação; Professora Edina sugeriu incluir os supervisores mais antigos na apresentação e

21 também foi apontada a necessidade de revisar o cronograma; o professor Robson ficou de

22 incorporar as sugestões e submeter projeto no fluxo continuo na extensão. O projeto foi aprovado:

23 2.2) Apresentar e aprovar ad referendum os planos de ensino da Professora Elmides Araldi

24 2018.2; Como a professora estava em férias no periodo em que os planos de ensino foram

25 aprovados no Colegiado e era necessário cadastrar e aprovar os mesmos no sistema SIGAA, a

26 professora Elmides apresentou-os a coordenação do curso e ficou de apresenta-los também no

27 cotegiado, a mesma apresentou os planos de ensino do semestre 2018.2: Desenvolvimento

28 Capitalista, estado e classes sociais; Fundamentos Histórico, Teórico e Metodológicos do

29 Serviço Social I; Oficina de formação profissional IV: análise institucional e serviço social, os

30 mesmos foram aprovados sem ressalvas; 2.3) Apresentar e deliberar sobre os trabalhos da

31 Comissão Cientifica, pareceristas e avaliadores da Semana Acadêmica; Ficou marcada a

32 reunião de distribuição dos trabalhos submetidos a semana acadêmica para o dia 09 de outubro de

33 2018, foi apontado que os discentes poderiam ter feito parte da Comissão Científica porém não

34 poderiam ser pareceristas. Foi indicado que cada trabalho inscrito seria avaliado por dois

35 professores/pareceristas. 2.4) Deliberar sobre as atividades do Curso de Serviço Social na 1a

36 Mostra de Cursos da Unila (16 a 1911012018): 0 professor Robson apresentou a lista de presença

37 e cronograma dos discentes e professores que estarão na Mostra que servirá para emissão de

38 certificado de participação, também apresentou o material adquirido através dos recurso de R$
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39 400,00 (quatrocentos reais), via edital da PROGRAD, e que serão distribuídos no evento: caneta e

40 chaveiros (um em português e outro em espanhol). Foi proposto ainda que se organiza-se uma

41 apresentação de fotos tanto para mural como para projeção em slides, além de banners dos

42 projetos de pesquisa, bem como o material (folders e adesivos) confeccionados pela PROGRAD.

43 2.5) Apreciar e deliberar sobre a participação do curso nas atividades do Dia Nacional de

44 Combate ao Câncer 25/11/2018 - convite recebido através da Fundação Saúde Itaiguapy e

45 Hospital Ministro Costa Cavalcanti; Foi verificado que a carta convite enviada continha erros

46 tanto no nome da Coordenação quanto ao curso, a professora Cristiane ficou de verificar junto a

47 Fundação Itaiguapy a possível participação do Curso de Serviço Social por entender que o curso

48 tem afinidade com o tema. Ill) Informes: 3.1) PROJETO PET/Saúde: A professora Cristiane

49 informou sobre a criação de grupos de PET interdisciplinar entre os cursos de Medicina, Saúde

50 Coletiva e Serviço Social através de Edital do Ministério da Saúde, onde foi apresentado o projeto

51 com 6 grupos onde os professores Robson, Juliana e Geusina se candidataram as vagas que tinha

52 para professores efetivos em Serviço Social e data prevista para final de novembro para aprovação

53 do projeto. 3.2) Lançamento de livro: A professora Geusina comunicou que em 25 de outubro

54 haverá o lançamento de Livro pelo Instituto Social do Mercosul onde foram analisados os dados

55 recolhidos pelo Curso de Serviço Social. 3.3) Apresentação e leitura da Carta de situação do

56 Curso: A professora Geusina leu a carta que apresenta as dificuldades que o Curso de Serviço

57 Social tem enfrentado que será encaminhada as Chapas Candidatas a Reitoria buscando junto a

58 elas o compromisso de efetivar o Curso de Serviço Social na UNILA. Sem mais discutir a reunião

59 encerrou-se as 17:40 horas e eu Nardeli Anastácio de Andrade lavro e assino a presente ata.
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