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ATA 007/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 6 

No dia vinte e quatro do mês de setembro de dois mil e vinte, reuniram-se no ambiente virtual, por 7 

meio da ferramenta Conferência WEB, os membros do colegiado do Curso de Serviço Social para 8 

reunião ordinária, que teve início às 14 horas. Estavam presentes a coordenadora do curso, professora 9 

Juliana Domingues o(a)s professore(a)s Maria Geusina, Cristiane Sander, Iana Carla Couto, Elmides 10 

Maria Araldi, Alex Fabiano, os representantes discentes Maria de Lourdes Aquino, Stefani Quinonez 11 

Silvero, Andressa Rosa Ize,  Laury Rochly, e eu Jonatas Camargo, redator desta ata. Na sequência, a 12 

coordenadora submeteu as propostas de pauta progressivamente enumeradas. I – Expediente: 1.1– 13 

Apreciação e aprovação da ata n° 004/2020 da reunião ordinária do colegiado de Serviço Social: 14 

Como não houve nenhuma solicitação para alteração, de forma unânime o colegiado aprovou a ata 15 

004/2020. Posteriormente a coordenação vai anexá-la no SIPAC para as respectivas assinaturas.2.2- 16 

Apreciação e aprovação da ata n° 005/2020 da reunião extraordinária do colegiado de Serviço 17 

Social: Como não houve nenhuma solicitação para alteração, de forma unânime o colegiado aprovou 18 

a ata 005/2020. Posteriormente a coordenação vai anexá-la no SIPAC para as respectivas assinaturas. 19 

3.3- Apreciação e aprovação da ata n° 006/2020 da reunião ordinária do colegiado de Serviço 20 

Social: Como não houve nenhuma solicitação para alteração, de forma unânime o colegiado aprovou 21 

a ata 006/2020. Posteriormente a coordenação vai anexá-la no SIPAC para as respectivas assinaturas. 22 

II – ORDEM DO DIA:2.1– Aprovação do componente curricular optativo Tópicos especiais em 23 

Serviço Social I e II:A coordenadora iniciou contextualizando que desde que o curso aderiu a 24 

participação no ensino remoto, o grupo de professores se reuniu diversas vezes para discutir a melhor 25 

forma para se encaminhar a situação, que priorizasse os formandos, como previsto na minuta, contudo 26 

não se esquecendo dos demais alunos. Nesse sentido, foi pensado para o segundo ciclo a criação do 27 

componente optativo “Tópicos especiais em Serviço Social I”, de 68 horas-aula, objetivando retomar 28 

a discussão dos fundamentos da profissão e como esse debate vem se colocando na atualidade. Após 29 

debates entre os professores, foi decidido que esse componente terá 30 vagas, das quais 14 serão 30 

reservadas para os alunos formandos do curso, e as restantes para os demais. A coordenadora 31 

expressou preocupação quanto à manutenção do interesse no curso por parte dos ingressantes de 2020. 32 

Dessa forma, no sentido de manter o vínculo com esses alunos, a docente se comprometeu em 33 

ministrar no segundo ciclo a disciplina “Pensamento Social Moderno e Contemporâneo”, de 34 horas-34 

aula, especialmente para a turma do 1° período, sem limitação de vagas. Outra iniciativa da professora 35 



para o segundo ciclo é regularizar o FORUM COLABORATIDO, já criado junto com a professora 36 

Iana, transformando o mesmo num projeto de extensão, de modo que até o final do ano os alunos 37 

possam acumular horas nessa modalidade de atividade. Com relação ao terceiro ciclo, foi acordado 38 

entre o grupo de professores a criação do componente optativo “Tópicos especais em Serviço Social 39 

II”, de 68 horas-aula, que trabalhará a temática Serviço Social, Questão Social e Política Social. Como 40 

se trata de um tema bastante amplo, o grupo dos professores decidiu que essa disciplina será ofertada 41 

em forma de tópicos. Dentro dessa discussão, o professor Alex sugeriu que os alunos apresentassem 42 

sugestões de temas/tópicos a serem abordados nos módulos da disciplina. Desse modo, a 43 

coordenadora pediu aos estudantes que se posicionassem a respeito de quais temas contemporâneos 44 

eles gostariam de trazer para essa disciplina. A discente Andressa ponderou que é preciso analisar a 45 

demanda dos discentes por disciplinas, versus a quantidade de alunos que irão de fato participar das 46 

turmas oferecidas, tendo em vista as dificuldades estruturais de acesso ao ensino remoto. Lembrou 47 

também que a quantidade de professores no curso é um fator limitante para o atendimento integral 48 

das demandas discentes. A discente Lourdes, pontuou que tendo em vista a baixa participação dos 49 

colegas nos formulários e nas reuniões organizadas pelo centro acadêmico, e também o curto prazo 50 

no calendário, acredita que não haverá muita efetividade em solicitar nesse momento aos discentes 51 

que sugiram temas nos módulos da disciplina. Professora Juliana sugeriu que mesmo com baixa 52 

participação, dentro das diretrizes já discutidas, que os representantes discentes façam uma consulta 53 

rápida aqueles que participam ativamente e posteriormente a encaminhe para a coordenação, que de 54 

igual modo, apreciará o levantamento. A discente Lourdes concordou com a sugestão e disse que irá 55 

fazê-la o mais breve possível e por seguinte encaminhar à coordenação. Dessa forma, ficou acordado 56 

que dentro de uma semana os discentes, tanto formandos, quanto calouros discutirão os temas e na 57 

sequência os apresentarem à coordenação. Sem mais, de forma unânime, através do chat, o colegiado 58 

aprovou a criação do componente optativo a ser ofertado no segundo ciclo, intitulado “Tópicos 59 

especiais em Serviço Social I”, de 68 horas-aula, que terá 30 vagas disponíveis. Na sequência também 60 

por unanimidade e via chat, o colegiado aprovou a criação do componente optativo “Tópicos especiais 61 

em Serviço Social II”, de 68 horas-aula, a ser ofertado no terceiro ciclo, com definição de ementas e 62 

quantidade de vagas a ser definida na próxima reunião de colegiado. Foi acordado que todos os 63 

membros do colegiado receberiam a ata via-e-mail para sugestões de alteração de conteúdo, e, caso 64 

não haja manifestação de alteração a alta será inserida no SIPAC para as devidas assinaturas, de forma 65 

a atender os prazos para o cadastramento de novas disciplinas junto ao DENDC. INFORMES: 1- 66 

Pendências do curso; Recomposição de colegiado e NDE; Atividades complementares e 67 

regulamento do colegiado: a coordenadora do curso lembrou que ocorrerá o vencimento da Portaria 68 

de Colegiado no dia 30/10/2010 e, nesse sentido teríamos que proceder os trâmites para recomposição. 69 

Na sequência, professoras Geusina e Cristiane trouxeram informações tanto no que se refere a 70 



composição do colegiado, quanto a recomposição do NDE, que já está com mandato vencido. 71 

Surgiram algumas dúvidas sobre esses temas e será encaminhado pela coordenação e-mail para 72 

Joceneia solicitando esclarecimentos. Com relação as Atividades Acadêmicas Complementares, 73 

Cristiane lembrou que já aprovamos o texto em reunião de colegiado, sendo necessário, após a 74 

assinatura da ata 004/2020, aprovada nessa reunião, a coordenação procederá o envio de memorando 75 

para o DEAC. Sobre o Regulamento interno do Colegiado, professora Geusina informou que a 76 

comissão constituída por ela, Profa Iana e representante discente Lourdes ainda não concluiu a 77 

proposta, sendo necessária a realização de mais debates. Sem mais, eu, Jonatas Camargo, redator 78 

desta ata, juntamente à coordenadora Juliana, lavramos esta ata, que se aprovada, será assinada pelos 79 

demais presentes.  80 
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