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Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze (26/02/2016), reuniram-se

na sala da Coordenação do Curso de Graduação em Serviço Social, do Instituto Latino -

Americano de Economia, Sociedade e Política, as docentes do Curso de Serviço Social:

Maria Geusina Silva e Mirella Farias Rocha; com o objetivo de debater e aprovar os

comentários do Departamento de Normas e Desenvolvimento Curricular (DENDEC) às

adequações no Projeto Pedagógico do Curso de Serviço Social da UNILA (PPC),
encaminhadas pelo Colegiado Provisório do Curso em 17/12/2015. 0 adendo proposto foi

cuidadosamente estudado pelo Técnico em Assuntos Educacionais da

PROGRAD/DENDEC Flávio Augusto Serra. Quanto aos comentários introduzidos no

arquivo, as docentes do curso deliberaram:

i) Na página 13, foi sugerido incorporar ao texto Estágio Obrigatório em Serviço Social"

ao invés de estágio supervisionado curricular, considerando a padronização da UNILA;

essa sugestão foi acatada:

ii) Quanto aos componentes curriculares do Núcleo Específico Optativo, cujas ementas

estavam ausentes desde o PPC original, considerando a necessidade de encaminhar

ementas e bibliografias para aprovação do adendo, algumas foram excluídas por não

pertencerem à área de Serviço Social, como "Economia Política II" e "Movimentos

Emancipatórios e Buen Vivir". Quanto aos componentes que pertencem à área mas

demandariam conhecimento específico na subárea de Trabajo Social Crítico na América

Latina, bem como trajetória em diferentes regiões (Andina, Sul e Caribena), os mesmao

foram substituídos por "Fundamentos do Trabajo Social Crítico na América Latina". Foi

incluído também, o componente curricular "Questão Agrária e Serviço Social na América

Latina" (complementar ao debate de Questão Urbana, constante no PPC original) e

também complementamos o componente curricular de Questão Social no Brasil com o

estudo sobre as regiões de Fronteira, constituindo o componente "Questão Social no

Brasil e particularidades em Regiões de Fronteiras";

iii) Em observação ao comentário da página 28, sobre componentes curriculares

optativos, foi deliberado que as disciplinas do chamado "Núcleo Livre" serão consideradas

para integralização curricular apenas se forem cursadas em cursos de áreas afins ao

Serviço Social, na UNILA. ou seja, cursos nas áreas de Ciências Sociais e Humanas,

Assim foi introduzida modificação no texto atentando para essa determinação, nas

páginas 24, 28 e 29;

iv) Na página 42, foi decidido manter a ausência de pré-requisitos para Oficinas de

Formação Profissional, razão pela qual foi cortada parte da redação do primeiro

parágrafo;

v) Entre as páginas 47-50 (matriz curricular) foram realizadas duas adequações

importantes: antecipação das disciplinas de Questão Social na América Latina I e II (as

quais estavam no PPC original no 7. e 8. período) para o 5. e 6. período, respectivamente,





considerando que seu arcabouço histórico e teórico-metodológico deve ser concomitante

ao arcabouço de Política Social na América Latina I e II; Foram excluídos alguns pré -

requisitos constantes no PPC original, tendo em vista facilitar o desenvolvimento curricular

para discentes que ocuparão vagas ociosas no curso, bem como discentes prejudicados

pela não oferta de componentes curriculares por falta de professor e também

intercambistas de outras universidades e países.

vi) Foi inserido o Fluxograma da Matriz Curricular o qual havia desconfigurado quando do

envio da primeira versão do adendo;

vii) Na página 95 não constavam as alterações enviadas acerca do componente curricular

anteriormente denominado "Planejamento e Projetos em Serviço Social" e agora

denominado "Gestão e Planejamento em Serviço Social"; Tal adequação é fundamental

em virtude dos conteúdos de gestão e administração em serviço social, não contemplados

no PPC anterior e presentes nas diretrizes curriculares (ABEPSS!1996). Foi corrigido no

arquivo e adequado, tal como enviado pelo colegiado no adendo original;

vii) Foram feitas as ementas das disciplinas do núcleo optativo específico, as quais não

haviam sido encaminhadas anteriormente e também foram atualizadas as ementas das

optativas "Serviço Social e Questão de Gênero" e "Serviço Social e Assistência Social na

América Latina", as quais estavam incompletas.

Finalmente, após seis horas de trabalho, foram concluídas as análises e aprovações, as

quais serão reencaminhadas para o DENDEC o mais breve possível, tendo em vista

contemplar a oferta dos novos componentes curriculares para as turmas do curso de

Serviço Social de 2016/1. Sem mais a discutir as 21h encerrou a reunião com a

finalização do documento, e eu Mirella Farias Rocha, Vice-Coordenadora do Curso de

Serviço Social, lavro e assino a presente ata, que será assinada pelos demais presen
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