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Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezenove, reuniram-se na sala de reuniões do

ILAESP, localizada no Bloco 6 Espaço, sala 11, no PTllUnila, às 19:øøh, os membros e professores
colaboradores do NDE: Maria Geusina da Silva, Juliana Domingues, Robson de Oliveira, Cristiane

Sander, Alex de Toledo, Edina Vergara e Talita de Meio Lira, sob presidência da docente Maria

Geusina. A ordem do dia era a seguinte: 1) Apresentação de deliberação sobre documentos a ser

utilizado no Estágio IV; 2) Atribuição das aulas 201902; 3) Deliberação sobre processos de

aproveitamento de disciplinas; 4) 0 que houver. A professora Maria Geusina abriu a reunião e

solicitou que fosse incluído na ata anterior (05_2019 do NDE) as seguintes disciplinas no PPC a ser

reformulado: Estado, Classes Movimentos Sociais; Formação Sócio Histórica do Brasil, FHTM na

América Latina, assim como o prof. Robson lembrou que precisamos adequar as ementas dos

componentes teórico-prático de Estágio, considerando que foi consensual entre o grupo de

professores que o Estágio Obrigatório em Serviço Social seja realizado em 03 (três) períodos. A

professora Geusina solicitou inversão de pauta para tratar do ponto 04) O que houver, para que a

Profa. Talita apresentasse o cronograma de TCC. A Profa. Cristiane destacou que muitas questões
acabam surgindo no NDE, e, lembra que o Prof. Robson não estará nã próxima Reunião de

Colegiado, agendada para o dia 28/05/20 19, às 14:00 hs, sendo um dos motivos para a apreciação e

aprovação do cronograma de TCC e da atribuição das disciplinas para 2019_02. Informa que nesse

mesmo dia no período noturno, no PTI haverá Assembléia Docente. A Profa. Edina relembra que no

dia 14/06/20 19 ocorrerá movimento de Greve Geral, e destaca que houve uma ampla mobilização e

participação da comunidade acadêmica no ato do dia 15/05/20 19. Profa. Cristiane procedeu a leitura

da ata 05_2019 e a Profa. Juliana e Prof Alex solicitaram alterações no conteúdo. Profa. Talita

registrou que embora tenha realizado contato via e-mail com estudantes que realiza orientação de

estágio, não houve retorno por parte dele, o que a preocupa, e sobre a mesma situação a Profa.

Geusina também relata que não houve procura pelos estudantes para agendamento da supervisão de

estágio. Prof. Alex sugere que se realize uma reunião com os estudantes para discutir a importância dr

participação nas orientações. Profa. Cristiane coloca, que do seu ponto de vista o mais adequado,
considerando que foram enviados e-maus para os discentes, seria dar um tempo para aguardar o

retorno deles. Profa. Edina reflete sobre a situação e relata que tem flexibilizado os horários com os

acadêmicos a fim de garantir a orientação.Profa. Geusina relembra da inversão de pauta aprovada no

início da reunião para apreciação e deliberação do Cronograma de TCC sugerido pelo Profa. Talita:

prazo para solicitação de bancas- 28 de junho; período de realização de bancas - 01 a 12 de julho;
envio do primeiro capítulo e sumário para o segundo avaliador - 01 a 05 de julho; período de

devolução das avaliações para o orientador - 08 a 12 de julho. O cronograma foi aprovado por

unanimidade pelos membros do NDE. Profa. Geusina retoma o ponto de pauta 1- Apresentação de

deliberação sobre documentos a ser utilizado no Estágio IV e o Prof. Robson esclarece que não

conseguiu conciliar agenda com o Prof. Alex para elaboração do instrumento, porém compromete-se
a encaminhar essa situação o mais breve possível. Posteriormente os professores realizam um breve

relato sobre as orientações de TCC. Considerando a aprovação do cronograma os professores
informaram as suas férias já homologadas: Profa. Juliana Domingues (15 a 21/07/2019); Prof.

Robson (22/07 a 02/08); Profa. Edina (25/07 a 03/08) e Profa. Cristiane (15 a 19/07). Passando para o

ponto de pauta 3) Deliberação sobre processos de aproveitamento de disciplinas. Profa. Cristiane

apresenta os processos e as particularidades de cada situação dos discentes que solicitaram

aproveitamento de disciplina: Filipe Silva Neri, Jasleidy Lidilia Solorzano Villacicencio e Mayara
Cristina Colombo. Após as ponderações dos membros do NDE, sobretudo no que se refere aos





• 51 questionamentos sobre se com o aproveitamento, essas disciplinas passam a incorporar na matriz

52 curricular como optativas do curso de Serviço Social, podendo haver cobranças para que sejam
53 ministradas posteriormente, aliada ao fato de o colegiado ser reduzido, nem sempre conseguindo
54 ofertar semestralmente disciplinas optativas na sua área, quiçá oferecer novas disciplinas que não são

55 da área. Além disso discutiu-se sobre os beneficios de o aluno cursar disciplinas em outros cursos.

56 Profa. Juliana relembrou que um dos encaminhamentos do NDE quanto as disciplinas optativas era

57 de que elas fossem registradas com nomes genéricos no PPC, como por exemplo
- Tópicos Especiais

58 em Serviço Social I, II, III ou que não necessariamente sejam do Serviço Social como Temas

59 contemporâneos I, H e III. Caso essa proposta se materialize no novo PPC, poderíamos realizar

60 aproveitamento de disciplinas realizadas em outros cursos, ao mesmo tempo não precisaríamos
61 incorporar ao rol de disciplinas optativas na matriz curricular cada vez que um estudante solicitasse

62 aproveitamento de disciplina. Profa. Edina defende que considera muito interessante que os alunos

63 transitem por outras leituras que contribuam positivamente com a formação profissional. Profa.

64 Geusina propõe como alternativa, nesse momento em que estamos no processo de revisão do PPC,
65 que o aproveitamento dessas disciplinas se dê através das Oficinas e Seminários Temáticos, que

66 possuem uma ementa mais aberta, e que a inclusão de mais disciplinas optativas vai "inchar" o PPC,
67 e, mais uma vez enfatiza que a estratégia mais eficaz seria equivaler por disciplinas com ementas

68 mais abertas. Profa. Cristiane coloca questionamentos sobre a forma de encaminhamento da

69 PROGRAD, que de certa maneira força o curso a incluir disciplinas optativas que não são de

70 discussão do Serviço Social. Após ponderamentos, deliberou-se, nesse momento e para as situações
71 em tela, que no caso da aluna Mayara, foi deferida a equivalência da seguinte forma: Gênero e

72 Feminismo por Seminário Temático I e Introdução ao conceito de Cultura para Seminário Temático

73 II. A Profa. Juliana se coloca à disposição para ministrar no próximo semestre a disciplina optativa
74 Saúde Mental e Dependência Química na América Latina, que já consta no rol de disciplinas
75 optativas do PPC e nunca foi ofertada. Nesse sentido, com relação a situação da discente Jasleidy que

76 tem previsão de conclusão de curso para o final do ano, a solicitação de equivalência foi indeferida, e

77 será sugerido que ela se matricule nessa disciplina da Profa para concluir as optativas. O discente

78 Filipe já concluiu as optativas e, nesse caso, deliberou-se pelo indeferimento da equivalência da

79 disciplina solicitada, tendo como justificativa as ponderações realizadas o "inchaço" do PPC.

80 Posteriormente a Profa. Cristiane apresentou a relação de disciplinas a serem ofertadas em 2019_02, e

81 procedeu-se a distribuição das aulas, conforme tabela em anexo. Com relação as disciplinas que

82 ficaram sem professor, a Profa. Cristiane comunicou que as inscrições para contratação de professor
83 substituto iniciarão no dia 20/05/2019, devendo ao final do processo o docente assumir os

84 componentes descobertos. Nada mais havendo a tratar, às 21h45min encerrou-se a reunião e eu

85 Juliana Domingues lavrei e assino a presente ata.
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