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No dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte e dois, reuniram-se no ambiente virtual, por meio da ferramenta 

Google Meet, os(as) membros do colegiado do Curso de Serviço Social para reunião ordinária, que teve início 

às 14 horas. Estavam presentes eu Jonatas Camargo, membro técnico e redator desta ata, a coordenadora do 

curso, professora Juliana Domingues, o(a)s professore(a)s Maria Bernadete Reis Maia, Talita De Melo, 

Cristiane Sander, Katia Hale, Maria Geusina da Silva, Elmides Araldi e a representante discente Daiane De 

Campos Vidal. E Stefanie Quinonez. A coordenadora submeteu as propostas de pauta progressivamente 

enumeradas e por último os informes. I – EXPEDIENTE: 1.1 Aprovação da Ata nº 002/2022 REUNIÃO 

ORDINÁRIA DE COLEGIADO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL. Com uma pequena sugestão de 

alteração realizada  pela professora Cristiane, que posteriormente foi acatada pelo colegiado, a ata 002-2022 

foi aprovada. I- ORDEM DO DIA: 2.1- Apreciação e deliberação da solicitação de trancamento por um 

período do curso solicitado pela discente Vitoria Silva de Souza Queiroz; Segundo a coordenação a 

discente solicitou o trancamento do curso por 1 semestre, alegando razões pessoais. De forma unânime, o 

colegiado deferiu o pedido da discente. 2.2 – Organização de evento alusivo ao Dia do Assistente Social; A 

coordenadora questionou o grupo de professoras se alguém havia preparado alguma atividade em 

comemoração ao dia do assistente social (15 de maio) que pudesse ser realizada de forma virtual e conjunta 

com todas as turmas do curso. Professora Bernadete disse que estava planejando uma aula em sua disciplina 

de Sociedade, Instituições e Serviço Social, a qual pensou em convidar uma assistente social para falar sobre 

a prática do Serviço Social em uma instituição específica. Sugeriu que caso o colegiado aprovasse, ela poderia 

abarcar essa atividade para todas as turmas do curso em comemoração ao dia do assistente social. A 

coordenadora agradeceu a docente pela disponibilidade em ministrar essa atividade e colocou em regime de 

votação para o colegiado votar. De forma unânime, o colegiado aprovou a sugestão da professora Bernadete, 

que conduzirá a atividade em comemoração ao dia do Assistente Social, a ser realizada no dia 12 de maio, 

numa quinta-feira, com a ressalva que todas as turmas do curso estarão liberadas a participar da atividade nesta 

data. 2.3 – Indicação de membros para compor o COADA; A coordenadora explicou que conforme decido 

em reunião de professoras ocorrida anteriormente, foi definido que as representantes da Coada que terá como 

objetivo elaborar planos de estudo para discentes em situação de jubilamento. Comporão a referida comissão 

a professora Talita Melo na condição de presidente e as professoras Juliana Domingues e Cristiane Sander 

como titulares. A coordenação colocou em regime de votação a indicação das professoras para integrar o Coada 

e de forma unânime o colegiado aprovou a deliberação. 2.4- Término do prazo da atual coordenação e 

designação Pro Tempore da próxima coordenadora;  Professora Juliana contextualizou a situação do curso 

nesse aspecto, que desde a sua criação sempre teve coordenações pró-tempore, ou seja, até a gestão atual 

nenhuma coordenação foi nomeada ao cargo por meio de votação popular, em razão do parco corpo docente. 



Neste cenário, a designação da próxima coordenação será realizada com fundamento no acordo anteriormente 

realizado: as trocas ocorrerão a cada 2 anos de maneira que todas as professoras efetivas assumam a 

coordenação em algum momento. Finalizou informando que o seu mandato dura até o dia 01 de agosto desse 

ano e que está adiantando a pauta por questões burocráticas necessárias à formalização  da portaria de 

nomeação da próxima coordenadora, que será  a professora Talita de Melo. E por último perguntou à professora 

Talita se o combinado dela assumir a coordenação a partir de agosto continuava confirmado. Professora Talita, 

por sua vez disse que sim, que a partir de agosto era a sua vez de assumir a coordenação do curso. Professora 

Juliana questionou quem seria a vice coordenadora, pois é necessário para fins de emissão de portaria. 

Professora Geusina sugeriu que fosse a professora Elmides, tendo em vista que ela seria a sucessora da 

professora Talita na coordenação. Professora Elmides concordou, e apenas salientou que ao assumir essa vice 

coordenação precisará sair da coordenação de estágio, para não se sobrecarregar. A professora Juliana colocou 

em votação a indicação da professora Talita de Melo como coordenadora do curso e a professora Elmides, 

como vice coordenadora, com início do mandato a partir de 1 de agosto. De forma unânime todos os(as) 

membros do colegiado aprovaram a indicação das professoras à próxima coordenação. 2.5- Orientações de 

TCC e Supervisões de Estágio: A coordenadora iniciou a pauta falando sobre os procedimentos de indicação 

do orientador, com o registro dos discentes em formulário com o tema e 1, 2 e 3 indicações de professor 

orientador.  Esclareceu que nem sempre é possível atender a esses critérios, tendo em vista fatores como a 

quantidade de orientandos por professor, a relação do tema do trabalho com a área de pesquisa do professor(a) 

e a quantidade de professores(as) disponíveis para orientação. Ressaltou ainda que esse semestre não foi 

possível atender a todas as indicações dos alunos, tendo em vista principalmente o fato do curso estar no 

aguardo da contratação da professora Claudiana, que assumirá o lugar da professora Ana Niside, que por 

motivos pessoais resolveu não assumir a vaga do concurso. Após entrar em contato com o DAP< a 

coordenadora informou que a docente sinalizou ao departamento que pretende assumir  a vaga do concurso, e 

com base nesse indicativo a coordenadora explicou que a professora Claudiana já foi inserida na lista de divisão 

de orientações de TCCs, e assim que iniciar suas atividades no curso procederá com a orientação desses 

discentes. Na sequência a coordenadora apresentou a lista com a divisão de todos os discentes aptos a 

realizarem TCC e seu respectivo orientador(a) conforme lista em anexo. No tocante a orientação do estágio a 

professora Elmides que é coordenadora de estágio comentou sobre as alterações que foram realizadas na 

divisão entre as professoras, de forma a equalizar o máximo possível a quantidade de estagiários por docente. 

Todavia, segundo ela algumas docentes continuam com um alto número de orientações, dessa forma, disse que 

após a entrada da professora Claudiana, uma nova redistribuição de estágios será feita entre as professoras. 

Colocado em regime de votação, o colegiado aprovou a lista com a divisão de orientandos e orientadores de 

TCC I do semestre suplementar 2021.9 e também aprovou as alterações feitas na divisão das Supervisões de 

estágio desse semestre.  2.6 Disciplinas do curso sem professor semestre 2021.9 : Professora Juliana 

contextualizou que conforme decidido na reunião de colegiado anterior, no tópico sobre a previsão de 

disciplinas a serem ofertadas em 2021.9, havia sido deliberado que a nova professora, Ana Niside assumiria 

as disciplinas de Psicologia Social, Estágio III e Oficina IV. Contudo, conforme mencionado anteriormente, a 

professora Ana tomou posse e alguns dias depois informou seu desligamento da UNILA, esse que gerou a 



vacância de professor nestas 3 disciplinas, impossibilitando a abertura das mesmas até o presente momento. 

Em continuação, a coordenadora explicou que os professores se reuniram para deliberar sobre a questão das 

disciplinas sem professor e chegaram a algumas conclusões. A primeira delas foi que nesse semestre não será 

possível abrir a turma de Psicologia Social, tendo em vista que esta disciplina requer professor(a) com 

formação específica na área de psicologia e os únicos com essa formação na Unila, já foram convidados pelo 

curso e sinalizaram não ter disponibilidade no momento. Quanto as disciplinas de Oficina IV e Estágio III, a 

deliberação foi no sentido de se manter a abertura das mesmas até a chegada da professora Claudiana, que será 

a responsável por ministrá-las. Após esta reunião, a coordenadora informou  que entrou em contato com o 

Deaca, solicitando a abertura destas disciplinas (oficina IV e estágio III) e recebeu como resposta que não seria 

possível abrir elas sem algum docente cadastrado. A coordenadora respondeu novamente o Deaca perguntando 

se teria como cadastrar estas turmas em nome de alguma docente do curso de forma provisória, até a chegada 

da professora Claudiana. Até o momento a coordenadora disse que não recebeu nenhuma resposta por parte 

deles, ou seja, as turmas não foram abertas e não há nenhuma decisão clara sobre o assunto. Professora Geusina 

manifestou preocupação quanto a indissociabilidade da disciplina de estágio III, na qual muitos alunos estão 

em campo fazendo as atividades práticas, mas não estão vinculados a parte teórica que seria a disciplina em si, 

dessa forma, o curso pode ser penalizado pelos órgãos regulamentadores da área de serviço social. A 

coordenadora concordou com a docente, e ressaltou que explicou ao Deaca essas peculiaridades do curso, mas 

que pelo visto não foi suficiente para autorizarem a abertura das turmas. Professora Elmides também disse 

estar preocupada com situação e deu como sugestão que se o Deaca permitisse a abertura da turma cadastrada 

em seu nome não via problemas, pois assim que a nova professora chegasse ela assumiria a disciplina. A 

coordenadora ressaltou ainda que de fato quem realiza a abertura de turma no sistema é a secretaria acadêmica, 

no entanto está tratando direto com o Deaca porque o prazo para abertura de turmas expirou e dessa forma é 

necessário a autorização deles para a secretaria abrir turma. A coordenadora me questionou quanto a 

possibilidade da secretaria acadêmica abrir a turma, tendo em vista que o Deaca, não respondeu mais os 

questionamentos do curso. Respondi que sim, existe a possibilidade de abrimos a turma, até o dia 29 de abril, 

desde que tenha algum docente como responsável pela turma. A coordenadora perguntou se algum docente 

poderia assumir a disciplina de Oficina IV, tendo em vista que a de Estágio a professora Elmides já se 

disponibilizou a assumir até a chegada da nova professora. Nenhuma docente teve disponibilidade de assumir 

a disciplina de Oficina IV. Como encaminhamento, foi colocado em votação o cadastramento direto pela 

secretaria acadêmica da disciplina de Estágio III em nome da professora Elmides e quanto a disciplina de 

Oficina IV foi deliberado a não abertura da mesma por enquanto, em virtude da indisponibilidade de docente 

para assumi-la. De forma unânime as deliberações foram aprovadas pelo colegiado. 2.7 Deliberar e apreciar 

os planos de ensino do semestre (2021.9). Nesta pauta a coordenadora solicitou que todas as professoras 

comentassem suas disciplinas, quanto ao plano de ensino, conteúdo programático, formas de avaliação, 

bibliografias básica e complementar, entre outros. Dessa forma, por ordem de semestre todas as professoras 

comentaram suas explanaram suas disciplinas. Colocado em regime de votação e de forma unânime o 

colegiado aprovou todos os planos de ensino das disciplinas de 2021.9. III – INFORMES;  3.1 – Evento dia 

do Assistente Social; Dia 13 deste mês haverá um café da manhã em comemoração ao dia do assiste social e 



ocorrerá uma mesa de debate em parceira com o Cress Nucress, intitulado, “Mulheres: Assistentes sociais na 

luta.”. 3.2 – Desligamento Profa. Ana Niside e convocação da segunda candidata aprovada no concurso 

professor efetivo; Como mencionado anteriormente, a professora Ana Niside desistiu de assumir a sua vaga 

no concurso e desta forma a próxima candidata, professora Claudiana foi convocada. 3.3 – Disciplina de 

Estágio III: A coordenadora informou que a  disciplina de estágio III já foi cadastrada e que os(as) discentes 

devidamente matriculados.  Sem mais, eu Jonatas Camargo, junto com a coordenadora do curso, professora 

Juliana Domingues, lavramos esta ata, que se aprovada, será assinada pelo(a)s participantes desta reunião. Foz 

do Iguaçu, 28 de abril de 2022.     

 

   QUADRO I – ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 2022 

 

N. DISCENTE OPÇÕES PARA 

ORIENTADORA 

TÍTULO DO TCC 

1  

Alexander Ezequiel 

Iraheta Contreras 

 

1° Elmides María Araldi 

 

Pandemia, Novas 

Tecnologias e Serviço 

Social.  

(- Dificuldade de adaptação 

dos Profissionais frente as 

Novas Tecnologias. - 

Precarização do Trabalho.  

- TI Aplicadas aos 

Processos de Trabalho dos 

A.S.). 

2 Andres Steven 

Amaya Sanchez 

1°  Cristiane Sander 

 

Participación Juvenil y 

Servicio Social: Aportes 

para la 

Interculturalidad y la 

Integración 

Latinoamericana. 

3 Alessandra Stefani 

B. G. Da Silva 

Katia Hale  A Trajetória do Movimento 

Nacional da População em 

Situação de Rua (MNPR) no 

Brasil. 

4 Andres Camilo 

Audor Casado 

1° María Geusina 

  

 

Acesso de Migrantes a 

Política de Assistência 

Social em Foz do Iguaçu. 

5 Ana Raquel De 

Oliveira Alves 

1° Cristiane Sander  

 

A Feminização do Cuidado 

na Política Nacional de 



Assistência Social: um 

Olhar a partir do Serviço de 

Proteção e Atendimento 

Especializado em Famílias 

e Indivíduos (PAEFI) do 

Creas de Foz Do Iguaçu. 

6 Cesar Antonio 

Buitrago Diaz 

1° Talita De Melo Lira  

 

La Economia Solidaria y el 

Servicio Social, 

nuevos campos de 

intervención de los 

Asistentes Sociales. 

 

7 Diego Adrián 

Valdés López 

1° Maria Bernadete Reis 

Maia  

 

Dificuldades da Rede 

Socioassistencial no Foz Do 

Iguaçu. 

8 Evens Pierre 1° Maria Bernadete Reis 

Maia  

 

Raça, Classe e Gênero: 

Para além de Uma Questão 

de Dados no Trabalho do 

Assistente Social em Foz do 

Iguaçu.  

09 Fernando Feix Reis 1 ª Elmides Araldi  

 

Análise sobre Causas de 

Morte de Idosos em Foz Do 

Iguaçu. 

11 Fabiana Moreira 

Costa 

1 ª Cristiane Sander  

 

As complexidades do 

Acolhimento Familiar de 

Crianças e Adolescentes no 

Município de Santa Helena. 

12 Geraldina Maria De 

Moura 

 

Claudiana  

Política de Assistência 

Social na Aprendizagem 

Profissional do Caf: 

Desafios e Possibilidades 

em Tempos de Pandemia. 

 

13 Guadalupe Carolina 

Arevalo De Rosales 

1 ª Talita De Melo Lira 

 

Assistencia Social en la 

Educacion: Los Desafíos 

que se Presenta Al 

Trabajador Social en la 

Educación en las 



Violaciones de Derechos de 

la Niñez y Adolescentes. 

14 Ingrid Pereira Dias 1 ª Juliana Domingues 

 

Avaliação da Política 

Nacional de Redução de 

Danos e as Contribuições 

do Serviço Social. 

15 Isabelle Deolinda 

Fonteles 

1 ª Juliana Domingues  

 

O Trabalho do Assistente 

Social no Caps II de Foz do 

Iguaçu: Dificuldades e 

Desafios. 

16 Julia Cardozo 

Gonzalez 

Claudiana Políticas Públicas destinada 

a Niños y Niñas de Primera 

Infancia en Paraguay. 

17 Jennifer Kelly Santa 

Cruz Galdino 

1 ª Talita Melo Lira  

 

A Importância dos 

Catadores de Materiais 

Recicláveis na Política 

Ambiental: Uma Análise da 

Gestão de Resíduos Sólidos 

da Associação de 

Catadores de Santa 

Terezinha de Itaipu-PR. 

 

18 Karoline Milene Da 

Silva Bahnert 

1ª Cristiane Sander  

 

Medida Socioeducativa e 

Tráfico de Drogas: Análise 

do Perfil dos Adolescentes 

dm Cumprimento de MSE 

em Meio Aberto no 

Município de Foz do Iguaçu. 

19 Karine Ferreira Dos 

Santos 

1 ª Maria Geusina Silva  

 

Uma Análise sobre o 

Acolhimento Institucional 

para Crianças e 

Adolescentes no Município 

de Foz do Iguaçu e as 

particularidades da Região 

Fronteiriça. 

20 Lucero Ingrit Yamila 

Silvero Fernández 

1 ª Maria Bernadete Reis 

Maia  

 

Demandas y Desafíos en la 

Formación y Ejercicio 

Profesional del Asistente 

Social en el Paraguay. 



21 Monica Antonia 

Molinas Bogado 

Katia Hale  Política de Assistência 

Social: Impacto del 

Programa Bolsa Família en 

las Condiciones de Vida de 

las Familias Beneficiadas en 

el Município de Foz do 

Iguazú, referenciadas en el 

Centro de Referência de 

Asistencia Social (Cras 

Norte). 

 

 

22 Maria Melina 

Mereles 

1 ª Juliana Domingues  

 

Trabajo Social dentro de la 

Educación Especial en la 

Institución Nosso Canto -

Centro de Adaptación 

Neurológica Total en Foz de 

Iguazú. 

23 Mayara Cristina 

Colombo 

1 ª Maria Bernadete Reis 

Maia  

 

A Violência Institucional 

contra a Pessoa Trans e 

Travesti nos Aparelhos 

Assistenciais do Estado. 

24 Maria De Lourdes 

Aquino Echeguren 

1 ª Talita De Melo Lira  

 

Políticas Públicas para 

Personas Con Deficiência 

en el Paraguay. 

25 Nataly Murray Claudiana  

Uma análise do SUS no 

Sistema Prisional Feminino 

de Foz do Iguaçu no 

contexto da pandemia de 

COVID-19. 

 

26 Romina Romero 

Nuñez 

1 ª Maria Geusina  

 

Política de Assistência 

Social e Violência 

Doméstica 

27 Sirlei Fagundes Da 

Silva Radaelli 

Elmides  O sofrimento psíquico dos 

Assistentes Sociais na área 

da saúde nos hospitais de 

Foz do Iguaçu: Hospital 



Ministro Costa Cavalcante e 

Hospital Municipal 

28 Stefani Quiñonez 

Silvero 

 Katia Hale  

 

Pobreza e Políticas Sociais: 

Análise da Implementação 

do Programa Tekopora no 

Munícipio de Ciudad del 

Este. 
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