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ATA 02/2016 REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL

1 Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezesseis (07/03/2016), reuniram-se na sala

2 da Coordenação do Curso de Graduação em Serviço Social, do Instituto Latino-Americano

3 de Economia, Sociedade e Política, o colegiado provisório do Curso de Serviço Social, com

4 a presença dos seguintes membros: Maria Geusina Silva (Coordenadora do Curso), Mirella

5 Farias Rocha (Vice-Coordenadora do Curso), Fernando Correa Prado (Professor do

6 ILAESP, colaborador do Curso), Elias de Souza Oliveira (Assistente Social e Pró-Reitor de

7 Assuntos Estudantis da UNILA) e Felipe da Silva Neri (Representante Discente do Centro

8 Acadêmico de Serviço Social da UNILA). A Prof. Marina Machado de Magalhães Gouvêa

9 justificou sua ausência em virtude do afastamento para cursar pós-graduação, por cinco

lo meses a partir de 07 de Janeiro de 2016, de acordo com Portaria PROGEPE n. 006 de 07

11 de Janeiro de 2016, publicada no Boletim de Serviço da UNILA n. 186. A reunião foi

12 convocada pela Prof. Geusina com o objetivo de debater e aprovar a minuta de alteração do

13 Projeto Pedagógico de Serviço Social, documento final do processo de adendo que já vem

14 sendo debatido por esse grupo desde novembro/2015. A reunião teve início as 14:30h com

15 a Prof. Geusina recolocando a importância desse adendo para ao reconhecimento e

16 consolidação do curso de Serviço Social na UNILA, e também relembrando o histórico dos

17 debates anteriores. A Prof. Mirella seguiu comentando as principais alterações, a exemplo

18 da adequação das Oficinas de Formação Profissional, mudança de ordenamento de

19 componentes curriculares tendo em vista as regulamentações da área para Estágio em

20 Serviço Social, alteração de ementas e referencias anteriormente sobrepostas e repetidas,

21 aproximação da nominata e ementas de componentes curriculares ao que é sugerido pelas
22 Diretrizes Curriculares da ABEPSS/1996 e mudança de ordenamento de componentes

23 curriculares tendo em vista corrigir um equívoco da primeira versão, onde as disciplinas de

24 "Questão social na América Latina" estavam colocadas após as de "Política Social na

25 América Latina", quando tais políticas justamente respondem as expressões da Questão

26 Social. O Prof. Fernando comentou que ficou satisfeito com o resultado, especialmente
27 porque não houve alteração de carga horária, apenas adequações necessárias ao

28 reconhecimento do curso, as quais não prejudicam o caráter latino-americano e a

29 particularidade da formação profissional dessa carreira na UNILA. O discente Filipe

30 comentou que o número elevado de pré-requisitos na matriz curricular anterior causava

31 problemas diversos aos estudantes, especialmente se considerarmos que o curso está em

32 implantação e com poucos professores específicos da área, fato que pode acarretou desde

33 2015/2 o cancelamento de componentes curriculares obrigatórios e não permitia na versão

34 da matriz anterior, antecipação de outros componentes. Além disso, comentou a situação de

35 discentes que ingressam como ocupantes de vagas ociosas, os quais muitas vezes ficam

36 sem opção de disciplinas pelo elevado número de pré-requisitos. A Prof. Geusina

37 esclareceu que com esse adendo foram suprimidos a maioria dos pré-requisitos,

38 permanecendo apenas os estritamente necessários. Também comentou que com a nova

39 matriz algumas mudanças serão realizadas já para o semestre 2016/1, tendo em vista não\
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40 prejudicar a turma que ingressou em 2015, e que a coordenação prestará todo apoio

41 necessário aos ajustes de matrícula nesse primeiro semestre de 2016. 0 Pró-Reitor Elias

42 comentou a importância dessa adequação para o reconhecimento do curso de Serviço

43 Social da UNILA, bem como a centralidade dessa carreira considerando os objetivos da

44 instituição colocados no PDI. Finalmente, as 1530h foi encerrada a reunião com a assinatura

45 dos presentes à versão final da minuta (em anexo), e à nova matriz curricular. Sem mais

46 para o momento, eu Mirella Farias Rocha, lavro e assino a presente ata, que será assinada

47 pelos demais presentes.
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