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6 Ao quinto dia do mês de dezembro de 2018, na sala de reunião do ILAESP/UNILA, às 14h00m,

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

8 ordinária através do Edital N° 00412018-CCSS, estavam presentes: Professores/as: Cristiane

9 Sander, Robson de Oliveira, Betina Ahiert, Juliana Domingues, Edina Mayer Vergara, Ana

10 Carolina Teixeira Delgado, Maria Geusina da Silva. Discentes: Maria de Lourdes Aquino

11 Echeguren, Stefani Sij. Técnico/a Administrativo/a: Roseane de Souza. Ausentes: Rogério

12 G. Campos, Elmides Maria Araldi e Wolney Roberto Carvalho. A presidenta, professora Cristiane

13 Sander, agradeceu aos membros do Colegiado pela presença e deu início a reunião passando para os

14 itens constantes na PAUTA. I - EXPEDIENTE: 1.1 Apreciação da ata anterior: Professora

15 Cristiane informa que a Ata n. 008/2018 tem uma condição especial, visto que já foi assinada pelos

16 professores, em decorrência da necessidade de apresentação da mesma, visando formalizar a grade

17 de aulas do semestre 2019.1. Foi feita a leitura da Ata n. 008/2018 e subsequentemente foi

18 apreciada e aprovada de forma unânime. 11 - ORDEM DO DIA: 2.1- Apreciar e deliberar sobre

19 a Equivalência das Disciplinas Estágio II e IV, conforme Adendo ao PPC: A Coordenadora

20 Cristiane retoma que no início deste semestre fizemos a discussão das ementas das quatro

21 disciplinas de estágio, contudo, a aprovação em Colegiado tratou somente das ementas das

22 Disciplinas de Estágio Obrigatório I e III, já que estas seriam inicialmente ofertadas. Dessa forma,

23 existe a necessidade de aprovação das ementas das Disciplinas de Estágio Obrigatório II e IV para o

24 próximo semestre. Foi realizada a leitura das Ementas e Objetivos das disciplinas. A professora

25 Geusina registra que os objetivos - geral e específicos - do Estágio III estão em desconformidade

26 com os instrumentos que foram trabalhados no semestre. Fica combinado que existe a necessidade

27 de adequar os instrumentos à ementa, assim como relacioná-los à Oficina de Documentação e ao

28 Regulamento dc Estágio. A Professora Edina observa que é importante a sequência que existe na

29 proposta das ementas. As ementas foram aprovadas com a observação da necessidade de adequar os

30 instrumentos de acordo com as ementas, disciplinas de Oficina e Regulamento de Estágio. 2.2-

31 Apreciar e deliberar sobre alterações na distribuição de aulas 2019.1, diante dos prazos dos

32 contratos dos professores temporários: A Coordenadora Cristiane informa que enviou a

33 PROGRAD a atribuição das aulas no dia 03 de dezembro de 2018. A PROGRAD analisou e

34 informou que a princípio está tudo correto, contudo, o grupo necessita verificar alterações para



35 reenvio ao referido setor, juntamente com a Ata do Colegiado. As questões que se colocam são as

36 seguintes: quando as disciplinas foram discutidas não havia certeza do tempo de renovação do

37 contrato da Professora Elmides, que agora está confirmado ser até final de fevereiro, condicionado a

38 oferta da disciplina: Método e Crítica da Economia Política (4 créditos) no período de férias letivas.

39 Isso demanda a redistribuição das aulas da professora Elmides programadas para o semestre de

40 20 19/1. Desta forma, a professora Betina vai assumir a disciplina de Politica Social na América

41 Latina I (3N1234) e Estágio Obrigatório em SeSo IV (6N12); e as disciplinas Questão Social na

42 America Latina I (2N1234) e Direito e Legislação Social na América Latina (6N1234), que estavam

43 atribuidas a professora Betina, ficam sem professor, aguardando a contratação do PSS/Visitante, que

44 está em andamento, bem como as demais disciplinas que estão atribuIdas a professora Elmides.

45 Ainda em relação à disciplina Psicologia Social, que não foi ofertada no semestre correspondente

46 (2018/2), a Coordenadora Cristiane fez vários contatos com professores da área, entre estes o

47 Professor Lucas Kern Oliveira, que se dispôs a oferecer a disciplina desde que condensada, desta

48 forma, deliberou-se como indicação do Colegiado que a disciplina seja condensada e como

49 sugestão, por parte dos representantes discentes, foi elegido a terça-feira em horário noturno para a

50 supracitada disciplina. Retomou-se quais as disciplinas optativas que serão oferecidas no período

51 regular do semestre, que são: Serviço Social e Instrumentalidade e Metodologia do Trabalho

52 Cientifico, conforme aprovado na reunião anterior. Além disso a Professora Elmides oferecerá a

53 disciplina de férias Método e Crítica da Economia Politica (4 cred.) e a professora Betina a

54 disciplina Supervisão Acadêmica de Estágio Não-Obrigatório em Serviço Social I (2 cred.). 2.3-

55 Apreciar e deliberar sobre a redistribuição dos estagiários do Estágio não-obrigatório durante

56 o período de férias letivas: Professor Robson informou que realizou reunião com os acadêmicos

57 que realizam estágio não-obrigatório, que totalizam o número de 12 acadêmicos. Informou ainda

58 que o discente Rubens Jahadly Silva dos Santos será desligado do estágio não-obrigatório, em

59 decorrência de não ter cumprido com combinações da supervisão acadêmica de estágio e nem ter

60 participado da supraticitada reunião. O referido Professor informou como se deu a reunião com os

61 alunos onde foi apresentado o funcionamento do sistema no SIGAA ratificando a importância dos

62 discentes manterem os cadastros e documentos regularizados e informar sempre que ocorrerem

63 mudanças no campo de estágio. Foi ainda acertado quais os documentos que deverão ser

64 confeccionados no período de férias, no decorrer da disciplina Supervisão Acadêmica de Estágio

65 Não-Obrigatório em Serviço Social I que será ministrada no período de férias pela professora

66 Betina. Após o período de férias a supervisão dos acadêmicos será redistribuIda entre os professores

67 do curso em reunião do colegiado, combinado ainda que, se o contrato da professora Betina não for

68 renovado, a professora Edina deverá permanecer com a Disciplina de estágio no período de férias. A

69 Professora Juliana solicitou deixar registrado que o acadêmico Einer não entregou os documentos



70 do estágio não obrigatório ainda que essa tenha perpetrado todos os esforços possíveis para a

71 máxima regularização de seus estagiários do não-obrigatório ao longo do semestre. 2.4- Apreciar e

72 deliberar sobre oferta de disciplina de férias: Como já havia sido discutido, fica combinado que

73 no período de férias a Professora Betina ficará responsável pela disciplina de Supervisão Acadêmica

74 de Estágio não-obrigatório em Serviço Social I (2 cred), e a Professora Elmides ministrará a

75 disciplina de Método e Crítica da Economia Política (4 créd.). 2.5- Avaliação da H Semana

76 Acadêmica do Curso de Serviço Social, da atividade do Dia Nacional do Combate ao Câncer e

77 do II Fórum de Supervisores de Estágio; a Professora Betina trouxe a avaliação feita pela

78 Comissão Organizadora da II Semana Acadêmica do Curso de Serviço Social, enfatizando que a

79 principal questão que se colocou como positiva foi a integração entre os alunos do curso, que

80 ocorreu no processo de organização e na própria Semana Acadêmica; e como pontos negativos se

81 destaca a necessidade de organizar melhor o convite para os palestrantes e as ementas das mesas, o

82 que também foi enfatizado pela Professora Geusina, que informou ainda não ter entendido a relação

83 entre o conteúdo do vIdeo apresentado na abertura do evento com o tema da Semana Acadêmica. A

84 Professora Edina coloca que considerou que a participação dos discentes na organização da Semana

85 Acadêmica possibilitou observar aspectos para a avaliação dos alunos, como por exemplo, como

86 operam a ética e o compromisso político. Pondera ainda que as discussões tematizadas conseguiram

87 abordar a totalidade da conjuntura e apareceu a potencialidade no perfil dos estudantes, inclusive

88 para mediar as mesas. A Professora Cristiane parabenizou a comissão pela auto-organização no

89 processo. Como sugestões apareceram à possibilidade de integrar outros professores nas

90 subcomissões. Avaliou-se ainda que é preciso trabalhar numa maior divulgação do evento e que

91 essa divulgação inicie antes, assim ela poderá chegar também a outros cursos de Serviço Social e

92 ainda nos campos de estágio. Professor Robson sugere ainda que outros professores pudessem ser

93 chamados para participar das mesas, trazendo relatos de experiências ou fazendo mediações. Betina

94 explica que os alunos se propuseram a fazer as mediações, por isso foi um espaço ocupado também

95 pelos mesmos. A acadêmica Lourdes pergunta qual o espaço que se discute quem são os professores

96 que devem integrar a Comissão, ao que foi informada que os alunos podem apresentar uma proposta

97 para o Colegiado. A Professora Cristiane sugeriu que no início do próximo semestre sejam

98 discutidos quais eventos o curso vai ter durante o ano, mas já foram sugeridos previamente os

99 seguintes: Serviço Social e Debates Contemporâneos (primeiro semestre), a III Semana Acadêmica

100 e o III Fórum de Supervisores (segundo semestre). Além desses eventos está previsto o curso de

101 formação para supervisores de campo. Juliana sugeriu que possamos construir também um espaço

102 na Semana de Acolhimento aos novos alunos para que sejam apresentadas as pesquisas realizadas

103 no próprio curso. Em relação a avaliação referente ao Dia Nacional de Combate ao Câncer, o

104 Professor Robson observa o envolvimento positivo dos alunos, contudo, infelizmente, ouve pouca
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105 participação do público geral na atividade. Coloca das contradições do evento e da importância em

106 avaliarmos quais atividades devemos acompanhar enquanto curso. Outro evento avaliado foi o II

107 Fórum de Supervisores de Estágio, considerado como positivo. Professor Robson observa que a

108 ordem das atividades poderia ter sido inversa, de forma a contemplar a fala do/a profissional do

109 CRESS pela manhã, e a oficina no período da tarde. A avaliação dos participantes também foi em

110 geral positiva, apontado como negativa a data de realização do evento. Robson sinaliza que a

111 oficina com supervisores de campo foi excelente, inclusive para pensar o curso de formação que

112 deve acontecer no ano que vem. A Professora Betina coloca que observou entre os profissionais um

113 interesse na elaboração do Plano e o professor Robson acenou que a fala da agente fiscal Vanessa

114 foi positiva por fomentar a construção do Plano no Curso de Supervisores de Campo a ser realizado

115 semestre que vem. Foi de comum acordo que no próximo fórum é importante trabalhar a questão da

116 documentação de estágio. III - INFORMES: 3.1 - Renovação dos contratos das professoras

117 temporárias Elmides e Betina; Como já informado, a princípio os contratos tem término no dia 17

118 de dezembro deste ano. No caso da professora Elmides, segundo informação do DAP, o contrato

119 pode ser renovado até final de fevereiro de 2019. Em relação a renovação do contrato da Professora

120 Betina, não houve ainda uma definição da renovação por parte do I)AP, apesar da Coordenação do

121 Curso ter encaminhado a solicitação. PSS/Professor Visitante: Coordenadora Cristiane informou

122 que há dois candidatos inscritos; Solicitação de prorrogação validade do concurso para

123 Professor; Foi encaminhado o pedido de prorrogação do último concurso. Vaga de concurso para

124 professor Efetivo: Uma das vagas disponiveis para concurso de professor efetivo foi destinada ao

125 ILAESP e a Coordenação solicitou sua destinação ao curso de Serviço Social, tendo em vista o

126 número reduzido de professores que compõe o quadro, assim como a existência de cadastro de

127 reserva e ainda a inclusão do Curso no PET-Saúde. Foi ressaltada a importância da organização dos

128 discentes também nesse processo de reafirmação da necessidade de destinação da vaga para o curso.

129 3.2 - Formação dos Professores com a Professora Ester Lemos; a formação para os professores

130 vai acontecer no dia 13 de dezembro, visando subsidiar as discussões em torno da formação em

131 Serviço Social na América Latina e as Diretrizes Curriculares visando a revisão do PPC do Curso.

132 Ao final a Professora Cristiane repassa o convite para palestra de continuidade do evento de

133 Desmonte do Estado sobre Politica Social na Argentina que acontece nesta data. Sem mais eu,

134 Betina Ahlert, lavrei esta ata, junto com a Coordenadora Cristiane Sander, que se aprovada, será

135 assinada pelos participantes.
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