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ATA 03/2015 REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL

1 Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e quinze (17/12/2015), reuniram-se na sala da

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

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

4 presença dos seguintes professores: Maria Geusina Silva, Mirella Farias Rocha, Fernando Correa

5 Prado e Marina Machado Gouvêa; com o objetivo de debater e aprovar adequações no Projeto
6 Pedagógico do Curso de Serviço Social da UNILA (PPC), em continuidade ao que foi debatido na

7 reunião anterior. As alterações necessárias foram sumariamente debatidas na reunião do

8 Colegiado Provisório do Curso de Graduação em Serviço Social, realizada em dez de novembro de

9 dois mil e quinze (10/11/2015 - conforme Ata n. 002) e aprofundadas pelas professoras do curso

10 de Serviço Social em reuniões de trabalho realizadas nos dias dois e oito de dezembro do corrente

11 ano, tendo em vista: i) necessidade de adequação do FF0 e da matriz curricular ao estágio
12 curricular não obrigatório; ii) necessidade de inclusão dos componentes curriculares teórico-

13 práticos "Oficinas de Formação Profissional", previstos nas diretrizes curriculares para o curso de

14 Serviço Social (ABEPSS/1996); uI) necessidade de adequar nomes, ementas e referências de

15 alguns componentes curriculares, objetivando evitar sobreposição de conteúdos e referências,

16 identificados em algumas disciplinas; iv) importância de atentar para os elementos supracitados,
17 tendo em vista o processo de reconhecimento do Curso de Serviço Social da UNILA, que ocorrerá

18 em breve. A reunião teve início as 14:30h e teve pauta única: 1) Aprovação das adequações no

19 PFC do Curso de Graduação em Serviço Social da UNILA. A professora Mirella iniciou a reunião

20 apresentando os debates realizados até o momento, sistematizados em um documento, o qual

21 contempla as seguintes adequações: i) Diminuição da carga horaria do componente curricular

22 "Introdução ao Serviço Social" de 102h para 68h; e inserção de componente curricular "Serviço
23 Social e Pensamento Social Moderno" de 34h, no primeiro semestre; ii) Adequação do nome da

24 disciplina "Trabalho, Classe e Movimentos Políticos e Sociais na América Latina" ao seu conteúdo,

25 tornando-se "Classes Sociais e Movimentos Políticos na América Latina"; iv) Alteração do

26 componente curricular "Análise de indicadores sociais para o Serviço Social" para "Monitoramento

27 e Avaliação de Políticas Sociais", dado que referido conteúdo é preliminar ao componente

28 curricular original; v) inserção das "Oficinas de Formação Profissional" no PPC e na matriz

29 curricular; vi) Alteração do componente curricular "Planejamento e Projetos em Serviço Social" para

30 "Gestão e Planejamento em Serviço Social", visando adequar ao indicado nas diretrizes

31 curriculares, contemplando os conteúdos de "Administração e Serviço Social" e "Gestão e

32 planejamento participativo"; vii) Inclusão dos componentes curriculares previstos nas diretrizes

33 curriculares "Seminários Temáticos I e II"; viii) exclusão da "Optativa V"; ix) inclusão dos

34 componentes curriculares do núcleo específico eletivo "Supervisão acadêmica de Estágio
35 Curricular Não-Obrigatório I e II"; x) correção da distribuição de carga horária do curso entre os

36 eixos de formação profissional, sem acréscimo de carga horária total do curso, conforme orientação
37 da PROGRAD; xi) adequação dos textos do PPC sobre estágio às regulamentações indicadas

1



38 pelos documentos científicos da área; xii) inserção do texto sobre as Oficinas de Formação

39 Profissional no PPC; xiii) mudança no ordenamento/semestralização de alguns componentes

40 curriculares na matriz, considerando as diretrizes para Estágio supervisionado em Serviço Social, a

41 exemplo da regulamentação que indica a necessidade dos estudantes cursarem Ética profissional

42 antes da inserção em campos de estágio; xiv) adequação de ementas e referências de alguns

43 componentes curriculares, objetivando evitar sobreposição de períodos históricos e conteúdos,

44 bem como aproximar os componentes curriculares ofertados pela UNILA aos que são aprovados

45 nacionalmente em processos de reconhecimento dos curso de Serviço Social. Com relação à

46 inserção das Oficinas de Formação Profissional, a Prof. Geusina considerou que apenas três

4] oficinas não eram suficientes, considerando as orientações da área para o ensino da prática no

48 currículo mínimo do curso de Serviço Social. Ponderou ainda que o componente curricular

49 'Instrumentos e Técnicas em Serviço Social" é mais adequado ao formato Oficina/Laboratório e

50 não à carga horaria eminentemente teórica. Após debate, os professores presentes concordaram

51 em suprimir referido componente curricular, transferindo seu conteúdo para uma Oficina (adição de

52 uma quarta oficina). Desse modo as Oficinas ficaram assim: Oficina de Formação Profissional I:

53 Serviço Social e Realidade Social (34h); Oficina de Formação Profissional II: Preparação para o

54 Estágio (68h); Oficina de Formação Profissional Ill: Documentação em Serviço Social (68h); Oficina

55 de Formação Profissional IV: Análise institucional e Serviço Social (68h). Foi reforçado pelas

56 professoras da área que essa quarta oficina, além de dar continuidade ao debate sobre a

5] documentação em serviço social, auxilia os discentes com o início do estágio curricular obrigatório,
58 bem como com a articulação necessária dos eixos de formação profissional nesse semestre.

59 Finalmente, foi debatido sobre a importância de encaminhamento dessas adequações o mais breve

60 possível, considerando a oferta dos novos componentes curriculares para as turmas do curso de

61 Serviço Social de 2016/1. Sem mais a discutir as 17h encerrou a reunião com a finalização do

62 documento, e eu Mirella Farias Rocha, Coordenadora de Estágio do Curso de Serviço Social, lavro

63 e assino a presente ata, que será assinada pelos demais presentes.
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