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6 Ao sétimo dia do mês de novembro de 2018, na sala de reunião do ILAESP/UNILA, às 14:øøh,

7 reuniram-se os membros do Colegiado do Curso de Serviço Social, convocados para reunião

8 ordinária através do Edital N° 003/201 8-CCSS, estavam presente: Professores: Cristiane Sander,

9 Robson dc Oliveira, Wolney Carvalho, Juliana Domingues, Edina Mayer Vergara. Ana Carolina

10 Teixcira Delgado, Elmides Araldi. Discentes: Maria dc Lourdes Aquino Echeguren, Stefani

11 Silveira. Técnico Administrativo Jonatas Caniargo, redator desta ala. Ausentes: Rogério G.

12 Campos, Betina Ahlert, Maria Geusina. A presidente, professora Cristianc Sander, agradeceu aos

13 membros do Colegiado pela presença e deu início a reunião e, na sequência deu seguimento a

14 ordem do dia: I - EXPEDIENTE:1.1 Posse no colegiado do curso das representantes técnico-

15 administrativos, Roseane de Souza - titular e Ana Paula Nunes - suplente; A assistente social

16 da PRAE (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis), Roseanc Souza, se apresentou ao colegiado de

17 Serviço social, tomando posse como membro representante da categoria técnico-administrativo, na

18 condição de titular.I.2 - Aprovação da ata da reunião anterior; A ata 007/20 18, foi lida aos

19 presentes e aprovada de forma unânime. II - ORDEM DO DIA: 2.1- Atribuição de aulas 2019.1;

20 A Coordenadora Cristiane informou aos presentes que houve uma reunião com PROGRAD, na

21 qual foi informada sobre as novas regras para o ensalamento das turmas cm 2019.1, onde cada curso

22 terá um número de salas fixas, com dias e horários preestabelecidos para uso destas salas. A

23 atribuição das disciplinas para 2019.1 licou assim definida: 10 semestre: Introdução ao Serviço

24 social (6N 1234) - Professora Cristiane Sander; Economia Política (2N 1234) - professor Fernando

25 Prado; FAL I (4N1234) - professora Patrícia Mechi; SeSo e o Pensamento Social Moderno (5N34) -

26 Professora Juliana Domingues; Português/Espanhol (3N1234 5N12) - Tatiana Carvalho/Espanhol
27 não definiu o professor ainda. 30 semestre: FAL Ill (5N34) -. Não tem professor definido ainda;

28 Ética e Ciência (2N1234) - Não tem professor definido ainda; Teoria Política e Sociologia
29 (3Nl234) - Victoria Darling; Trabalho e Sociabilidade (6Nl234) - Edina Vergara; FHTM II

30 (4Nl234) - Robson de Oliveira; Oficina I SeSo e Realidade Social A (5N12) - Elmides Araldi;

31 Oficina I SeSo e Realidade Social B (5N12) - Betina Ahlert. 5° semestre: Questão Social na

32 América Latina I (3N1234) - Betina Ahlert; Classes Sociais e Movimentos Políticos na América

33 Latina (6N1234) - Ana Carolina; Política Social na América Latina I (2Nl234) - Elmides Araldi;

34 Serviço Social e Processo de Trabalho (7M 1234) - Elmides Araldi; FHTM IV (5N 1234) - Robson

35 dc Oliveira; Oficina Ill Documentação em Serviço Social A (4N1234) - Edina Vergara; Oficina lii

36 Documentação em Serviço Social B (4N 1234)- Betina Ahlert. 7° semestre Gestão e planejamento
37 cm Serviço Social (5Nl234) - Edina Vergara; Direito e Legislação Social na América Latina

38 (6N 1234) - Bctina Ahlert; Política Social na América Latina (3N 1234) - Maria Geusina; Seminário

39 Temático I (4N1234) - Juliana Domingues; Seminário Temático 1 2° turma - Sem horário e

40 professor definido; Estágio Obrigatório SeSo II (2N 12); Juliana Domingues. 9° semestre: Estágio

41 Obrigatório SeSo IV (6N 12) - Elmides Araldi; Optativa I Metodologia do Trabalho Científico

42 (3N1234) - Cristiane Sander; Optativa II Serviço Social e Instrumenlalidade (2N1234) - Maria

43 Geusina. 2.2- Oferta ou não de disciplina de férias: Caso seja necessário ofertar disciplinas nas

44 férias para assegurar o contrato das professoras temporárias, o colegiado deliberou que após a



45 abertura do edital para disciplinas de férias, a professora Elmides Araldi poderá ofertar a disciplina

46 Método e Crítica da Economia Política (4 créditos) e a professora Betina Ahiert, cadastraria como

47 disciplina a Supervisão Acadêmica de Estágio não Obrigatório em Serviço Social I (2 créditos). 2.3-

48 Distribuição de supervisores estágio não obrigatório - contratos novos prefeitura; Professor

49 Robson informou que 5 estudantes do curso foram convocados para fazerem Estágio não

50 Obrigatório na prefeitura de Foz do Iguaçu, e que os mesmos já se encontram realizando tal estágio,

51 sob sua supervisão. O professor solicitou ao colegiado que ao fim deste semestre a supervisão
52 acadêmica desses alunos, fosse transferida para a professora Betina Ahiert, para que a mesma fique
53 como supervisora destes alunos durante o período de férias, e depois que o período de férias acabar.

54 propôs que o colegiado novamente reveja a distribuição dos supervisores de estágio. O colegiado de

55 forma unânime aprovou a solicitação do professor. 2.4- Apreciar e deliberar sobre o regimento do

56 colegiado de curso de serviço social: A coordenadora Cristiane Sander, junto com o vice-

57 coordenador, Professor Robson de Oliveira, elaboraram uma proposta de regimento para o

58 colegiado do curso de Serviço Social. Professor Robson fez a leitura do texto proposto para o

59 regimento do colegiado de Serviço Social, e houve algumas solicitações de alteração por parte dos

60 professores presentes, solicitações as quais a coordenação acatou e foi aprovado 2.5- Apreciar e

61 deliberar sobre o regulamento de estágio: Professora Cristiane Sander leu o texto do

62 Regulamento de Estágio do Curso de Serviço Social, que seu artigo 26, diz que o estágio não

63 obrigatório deverá ser remunerado, fato esse que a professora Elmides diz não concordar, por

64 entender que a remuneração caracteriza o estágio como um trabalho qualquer, descaracterizando o

65 de sua principal função que é pedagógica. Professora Juliana entende que a obrigatoriedade da

66 remuneração do estágio não obrigatório, retira do discente a escolha de realizar o estágio em local

67 de seu interesse. Professor Robson entende a remuneração do estágio não obrigatório como uma

68 forma de ajudar financeiramente o discente, tendo em vista que o estágio obrigatório só inicia no 6°

69 semestre, portanto, segundo ele colabora com a permanência estudantil no curso. Professora Juliana

70 dá como sugestão alterar o termo 'remunerado" por 'bolsa", por conseguinte o colegiado acata a

71 sugestão e o artigo 26 fica com a seguinte redação: Art 26 - O estágio curricular não obrigatório
72 deverá possuir bolsa. Professora Edina Vergara, faz uma observação a respeito do estágio não

73 obrigatório, que tende a causar um sobretrabalho aos docentes do curso, vista a sua função

74 pedagógica que demanda acompanhamento docente, e uma vez que inserido essa legislação no

75 curso, a cada novo estágio que surgir, o curso terá que arcar com tal obrigação. Após tais sugestões

76 e consequente alterações, ficou como encaminhamento que o texto segue para discussão e

77 apreciação/aprovação do NDE do curso e na próxima reunião de colegiado, será novamente

78 apreciado. 2.6- Avaliação da semana acadêmica do curso de serviço social da 1° mostra de

79 cursos da UNILA: A pauta sobre a semana acadêmica foi retirada pelo fato da professora Betina,

80 organizadora da mesma, não estar presente. Com relação ao segundo item, 1° mostra de cursos da

81 Unila, Professor Robson de Oliveira informou que os organizadores da ja Mostra de Cursos, na voz

82 do pró-reitor Lúcio Flávio (PROGRAD), sinalizaram ótima avaliação sobre o evento. Com relação
83 a experiência que curso teve, professor Robson, apontou como ótima, e que de forma geral houve

84 boa colaboração entre discentes e docentes, salientando que na próxima, com mais tempo, o curso

85 conseguirá planejar algo maior e mais bem elaborado. 2.7- Recomposição do NDE; Professora

86 Cristiane informa que na atual composição do NDE que vai até julho de 2019, ainda estão como

87 membros, os(a)s professores Juan Pablo Sierra Tapiro e Mirella Farias Rocha, os quais atualmente

88 não estão mais no curso e na UNILA, portanto, membros inativos do NDE, desse modo, para

89 ocupar a vaga de ambos(a)s, foi indicado a própria coordenadora, professora Cristiane Sander e o

90 professor Robson de Oliveira. III - INFORMES:3.1 - Renovação contratos professores Elmides
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91 e Betina; Em relação ao contrato das professoras Elmides e Betina, a coordenadora informou que

92 ambos se encerram no dia 17 de dezembro deste ano. No caso da professora Elmides, para justificar

93 sua renovação até março, (prazo no qual volta a professora afastada para o doutorado, que gerou o

94 código de vaga do contrato) a PROGEPE/PROGRAD, solicitou que a professora ofertasse uma

95 disciplina de férias, solicitação essa, acatada pelo colegiado na pauta da distribuição de disciplinas,
96 presente nesta ata. A situação da professora Betina é um pouco diferente, pois a mesma ocupa o

97 código de vaga do atual reitor, professor Gustavo de Oliveira, e que até o momento, tendo em vista

98 a nova eleição para reitor, não se sabe se o professor retornará ou não às suas atividades como

99 professor. Caso ele retorne, antes de 17 de dezembro, será preciso encontrar outro código de vaga

100 para que a professora Betina renove seu contrato por mais um ano. A coordenadora, junto com o

101 vice-coordenador, informaram ao colegiado que estão atentos a todas as possibilidades, de

102 renovação de ambas as professoras, e que assim que tiver uma posição oficial sobre o assunto trará

103 ao colegiado como pauta. 3.2 - Curricularização da extensão: Coordenadora Cristiane e professor

104 Robson, participaram de uma reunião sobre o assunto, que foi discutido a possibilidade que as

105 atividades de extensão entrem como componente curricular nos cursos.3.3- Site dos centros e

106 cursos; O curso recebeu um memorando da SECOM, o qual solicitava ao curso sugestões de

107 informações para serem adicionadas no site do curso, pois o mesmo encontra-se em processo de

108 reformulação. Professora Cristiane solicitou que se os professores e alunos tivessem alguma

109 sugestão, que enviassem para o e-mail da coordenação até o dia 9 deste mês.3.4 - Plano de

110 trabalho da coordenação de curso (GESTÃO 2018-2020); Foi elaborado um plano de atuação da

111 coordenação elaborado pela Coordenadora Cristiane Sander e seu vice Robson de Oliveira. O plano
112 foi lido para os presentes e de forma unânime foi aprovado pelo colegiado.3.5- Fórum dos

113 supervisores estágio; Professor Robson informou que no dia 28 de novembro ocorrerá o Fórum dos

114 Supervisores de Estágio, salientando que o site já está pronto, e o evento contará com o apoio do

115 CRESS, que disponibilizará a agente fiscal Vanessa que fará uma palestra. 3.6 - Reconhecimento

116 do cursofMEC; A coordenação esteve numa reunião com a procuradora da Unila, Débora Villetti

jçj9 117 Zuck, na qual foi apresentado a documentação necessária para 2° fase do réconhecimento do curso.

118 Ficou encaminhado que na próxima reunião do NDE esses documentos serão apresentados e

\j 119 debatidos, de forma a se dar os devidos encaminhamentos. Sem mais eu, Jonatas Camargo, lavrei

120 esta ata, junto com a Coordenadora Cristiane Sander, que se aprovada, será assinada pelos
121 participantes.

jcrY rr\J/Y\CJJi'

t(j




