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 5 
ATA 004/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 6 

 7 

No dia vinte e seis do mês de maio de dois mil e vinte e um, reuniram-se no ambiente virtual, por meio da 8 

ferramenta Google Meet, os membros do colegiado do Curso de Serviço Social para reunião ordinária, que 9 

teve início às 14 horas. Estavam presentes a coordenadora do curso, professora Juliana Domingues o(a)s 10 

professore(a)s Katia Hale dos Santos , Maria Geusina da Silva, Cristiane Sander, Talita de Lira Melo, Elmides 11 

Araldi, Ana Carolina Delgado, os representantes discentes Maria de Lourdes Aquino, Stefani Quinonez 12 

Silvero , Bruna Pardinho, e eu,  Jonatas Camargo, redator desta ata. Na sequência, a coordenadora submeteu 13 

as propostas de pauta progressivamente enumeradas. A coordenadora Juliana abriu a reunião, justificando a 14 

ausência da Profa. Lucimara, que todas as quartas feiras ministra aulas na Pós Graduação de Políticas Públicas, 15 

impossibilitando sua participação na Reunião de Celegiado.    I - EXPEDIENTE: 1.1 Apreciação e 16 

aprovação da Ata nº 003/2021 Reunião de Colegiado do Curso de Serviço Social; A reunião começou com 17 

a coordenação colocando em regime de votação a aprovação da ata anterior 003/2021. Por unanimidade o 18 

colegiado aprovou esta ata sem nenhuma alteração. I I – ORDEM DO DIA: 2.1 –Distribuição de 19 

disciplinas para o período 2020.9; A coordenadora abriu a pauta informando que em conjunto com as 20 

professoras do curso, elaborou o cronograma de distribuição das disciplinas do semestre de 2020.9, que em 21 

suma, trata sobre a retomada das disciplinas que seriam ofertadas presencialmente no semestre de 2020.2. 22 

Como apontou a coordenadora este cronograma pode ser alterado a qualquer momento antes do envio para a 23 

PROGRAD, contudo até o momento, segue como está a seguir: 24 

 25 

2 PERÍODO 26 

Código Componente Vagas Docente(s) Horário (Período) 

 

 

 

SER0003 

 

FUNDAMENTOS 

HISTÓRICO 

TEÓRICO- 

METODOLÓGIC

OS DO SERVIÇO 

SOCIAL I 

50 Kátia Hale dos 

Santos  

7M3456 

 

SER0004 

QUESTÃO 

SOCIAL E 

SERVIÇO 

SOCIAL 

50 Talita de Lira  Melo 2N1234 

 

GER0006 

FUNDAMENTOS 

DA AMÉRICA 

LATINA II 

50 Aguardando 

atribuição do Ciclo 

comum 

6N1234 

 

GER0009 

INTRODUÇÃO 

AO 

50 Rogério Gimenes 5N1234 
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PENSAMENTO 

CIENTÍFICO 

GER0203 ESPANHOL 

ADICIONAL 

INTERMEDIÁRIO 

I 

25 Larissa Fostinone 

Locoselli 

3N34 

4N1234 

GER0201 PORTUGUÊS 

ADICIONAL 

INTERMEDIÁRIO 

I 

25 Felipe dos Santos 

Matias 

3N34 

4N1234 

 27 

4 PERÍODO 28 

Código Componente Vagas Docente(s) Horário (Período) 

 

SER0013 

 

PSICOLOGIA SOCIAL 

(34 h) 

50 Sem professor até 

o momento da 

redação desta ata 

2N 

 

SER0012 

 

ANTROPOLOGIA 

SOCIAL 

(34 h) 

50 Rodrigo Juan 2N 

 

SER0011 

DESENVOLVIMENTO 

CAPITALISTA, 

ESTADO E CLASSES 

SOCIAIS 

50 Gisele Ancelmo 7M1234 

SER0014 SERVIÇO SOCIAL E 

PROCESSO DE 

TRABALHO I 

50 Kátia Hale 6N1234 

SER0016 ÉTICA 

PROFISSIONAL EM 

SERVIÇO SOCIAL 

50 Elmides Araldi 4N1234 

SER0010 FUNDAMENTOS 

HISTÓRICO 

TEÓRICO-

METODOLÓGICOS 

DO SERVIÇO 

SOCIAL III 

50  Cristiane Sander 5N1234 

SER0056 OFICINA DE 

FORMAÇÃO PROF. II: 

PREPARAÇÃO PARA 

25 Maria Geusina 3N1234 
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O ESTÁGIO – 

TURMA A 

SER0056 OFICINA DE 

FORMAÇÃO PROF. II: 

PREPARAÇÃO PARA 

O ESTÁGIO – 

TURMA B 

25 Juliana 

Domingues 

3N1234 

 29 

6 PERÍODO 30 

Código Componente Vaga

s 

Docente(s) Horário (Período) 

 

SER0036 

QUESTÃO SOCIAL NA 

AMÉRICA LATINA II 

 

50 

Gisele Ancelmo 4N1234 

 

SER0023 

 

SOCIEDADE, 

INSTITUIÇÕES E 

SERVIÇO SOCIAL 

 

50 

Elmides Araldi 6N1234 

SER0027 POLÍTICA SOCIAL NA 

AMÉRICA LATINA II 

 

50 

Juliana Domingues 2N1234 

SER0058 OFICINA DE 

FORMAÇÃO PROF. IV: 

ANÁLISE 

INSTITUCIONAL E 

SERVIÇO SOCIAL 

TURMA A 

25 Kátia Hale 3N1234 

SER0058 OFICINA DE 

FORMAÇÃO PROF. IV: 

ANÁLISE 

INSTITUCIONAL E 

SERVIÇO SOCIAL 

TURMA B 

 Sem professor até o 

momento da 

redação desta ata 

3N1234 

SER0025 

 

ESTÁGIO 

OBRIGATÓRIO EM 

SERVIÇO SOCIAL I 

TURMA B (Oferta 

Regular) 

 Juliana Domingues 5N12 

8 PERÍODO 31 

Código Componente Vagas Docente(s) Horário (Período) 



4 

SER0061 

 

MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO DE 

POLÍTICAS SOCIAIS 

 

50 

Gisele Anselmo  6N1234 

SER0035 

 

QUESTÕES DO 

CAPITALISMO 

CONTEMPORÂNEO 

 

50 

Sem professor até o 

momento da 

redação desta ata 

4N1234 

SER0033 

 

PESQUISA EM 

SERVIÇO SOCIAL 

 

50 

Talita Melo 5N1234 

SER0069 SEMINÁRIO 

TEMÁTICO II 

TURMA A 

 Cristiane Sander 3N1234 

SER0069 SEMINÁRIO 

TEMÁTICO II 

TURMA B 

 Sem professor até o 

momento da 

redação desta ata 

3N1234 

SER0025 ESTÁGIO 

OBRIGATÓRIO EM 

SERVIÇO SOCIAL I 

TURMA A 

(REOFERTA) 

 Elmides  Araldi 2N12 

OBS: ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO SOCIAL III não será ofertado. 32 

10 PERÍODO 33 

Código Componente Vagas Docente(s) Horário (Período) 

SER0063 OPTATIVA III 

Questão social, 

território e fronteira 

 Geusina 5N1234 

SER0078 OTCC II  Geusina e Juliana 4N12 

 

 
MONOGRAFIA II 

 

 

 

 

 

Colocado em regime de votação, todos os membros do colegiado aprovaram a tabela de distribuição de 34 

disciplinas para o semestre de 2020_09. 2.2 –Apreciação das solicitações de trancamento fora do prazo, 35 

Márcia Helena Buiar (Seminário Temático I, Política Social I e Questão Social na Am. Latina I) e 36 

Nathália Inácio Dias (Trabalho e Sociabilidade, FHTM II e Oficina I); Segundo a coordenadora a discente 37 

Márcia Helena justificou em seu processo que não tem condições de continuar as atividades do curso por 38 

acompanhar um tratamento de saúde de seu esposo, deste modo pediu o trancamento das disciplinas que está 39 

matriculada. A discente Nathália Inácio justificou seu pedido à coordenação dizendo que pretende mudar de 40 

curso, desta forma, continuará cursando apenas as disciplinas do ciclo comum, deixando trancadas as 41 

disciplinas específicas do curso. A coordenadora expressou bastante preocupação em relação a demora para 42 

tramitação de diversos processos solicitados pelos(as) discentes no âmbito do curso. Citou como exemplo a 43 
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discente Amanda, que solicitou via SIGAA no início do semestre uma equivalência entre disciplinas e até o 44 

momento esse processo não chegou para sua análise. A discente Lourdes disse que vários discentes do 1 45 

semestre foram matriculados em disciplinas de outros períodos que não o seu. A professora Geusina indagou 46 

se é possível a secretaria acadêmica matricular um aluno compulsoriamente em outro semestre que não seja o 47 

seu. O servidor Jônatas, respondeu que sim, é possível a secretaria acadêmica matricular erroneamente um 48 

aluno fora do seu período, contudo, não é comum esse tipo de erro ocorrer e esclareceu que em razão da 49 

migração automática de matrículas feita no semestre passado, diversos erros aconteceram, muitos deles 50 

corrigidos a tempo pelos servidores da secretaria, porém alguns acabaram passando despercebidos, como é o 51 

caso da discente citada pela Lourdes. Explicou ainda, que em relação aos processos que estão demorando para 52 

chegar à coordenação, o que pode estar ocorrendo é a não abertura destes processos por parte da SAC 53 

(Secretaria Central) que recebe essas solicitações feitas via SIGAA, e as encaminha para a Secretaria 54 

Acadêmica. Caso eles não sejam enviados pela SAC à Secretaria, de mesmo modo, a Secretaria não consegue 55 

repassar à coordenação. Professora Juliana também ressaltou que após a migração automática das matrículas 56 

feita pelo sistema, diversas situações precisaram ser corrigidas manualmente pelos técnicos da secretaria junto 57 

a coordenação, contudo, não foi possível eliminar todos os erros, dessa forma, esses problemas estão sendo 58 

resolvidos a medida em que chegam até a coordenação. A discente Lourdes expressou preocupação quanto aos 59 

prazos para chegada destes processos até a secretaria acadêmica, pois o semestre já se encerra no dia 12 de 60 

junho. Professora Juliana concordou com a preocupação da discente, contudo, esclareceu que é um risco que 61 

esses discentes correm, tendo em vista que os processos foram enviados em cima do prazo, contudo caso isso 62 

aconteça é possível solicitar posteriormente a coordenação solicitação ao DEACA para a correção manual nos 63 

históricos das discentes.  A coordenadora enfatizou que é necessário que os discentes se manifestem por e-mail 64 

para solicitar essas correções, já que não é possível identificar essas demandas sem que o discente se manifeste. 65 

A seguir, a coordenadora colocou em regime de votação as solicitações das alunas e de forma unânime o 66 

colegiado aprovou a demanda em questão.2.3 –Supervisão de estágio obrigatório e não obrigatório: Como 67 

foi solicitada pela discente Lourdes, a coordenadora passou a palavra sobre a pauta para a estudante em questão. 68 

Em sua fala a discente comentou sobre a dificuldade financeira que muitos estudantes do curso atravessam, 69 

principalmente em razão da falta de trabalho. Dessa forma, segundo ela o estágio obrigatório se mostra uma 70 

oportunidade interessante para os estudantes, porque além de fazer parte do currículo do curso, traz uma 71 

segurança financeira para o estudante, que por sua vez consegue se manter no curso. Em face disso, trouxe em 72 

conjunto com sua colega Estefani, a proposta da realização de supervisão de estágio coletiva, que para tal se 73 

baseou em alguns documentos ABEPSS, que traz essa possibilidade desde que regulamentada no PPC do curso, 74 

respeitando a realidade de cada IES.  Para a discente, dentro dessa modalidade de estágio seria necessária uma 75 

quantidade menor de professores, fato esse que possibilitaria o desenvolvimento de outras atividades relativas 76 

ao curso. Pontuou ainda, que em conversa com discentes que tiveram a experiência de supervisão coletiva de  77 

estágio  durante a oferta da disciplina de supervisão de estágio com a professora Betina, ouviu diversos relatos 78 

positivos sobre a atividade em grupo, como a troca de experiências e conhecimentos. Dessa forma, a discente 79 

deixou para o colegiado como reflexão a proposta elencada. Professora Elmides, em resposta parabenizou 80 

os(as) discentes pela interação que  tiveram para chegar a essa conclusão. Argumentou que a disciplina 81 

ministrada pela professora Betina foi desenvolvida para ser uma espécie de iniciação ao estágio, sendo assim 82 

dizendo, a parte teórica deste componente. Concordou com a discente que essa disciplina trouxe um ambiente 83 

de trocas muito rico, pois os pares se encontravam e compartilhavam suas dificuldades. Contudo, a oferta dessa 84 

disciplina acabava por engessar o quadro de professores, todavia que todo semestre era necessário a oferta 85 

deste componente que era atrelado tanto ao estágio obrigatório, quanto ao não obrigatório. Sendo assim, o 86 

curso à época se viu obrigado a desvincular este componente do estágio não obrigatório e deixar como 87 

necessário apenas para o obrigatório. Explanou a diferença de carga horária destinada a supervisão de estágio 88 

e a orientação direta, sendo que a primeira necessita de 1 hora de acompanhamento para cada 5 discentes, e a 89 

segunda de 3 horas semanais para cada estagiário. Trouxe também o resgate histórico da categoria, no qual 90 

após a regulamentação do CRESS, ficou estabelecido que os supervisores de campo devem ter no máximo 1 91 

estagiário a cada 10 horas de trabalho, ou seja, se o docente trabalha 40 horas por semana, poderá orientar 92 
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diretamente no máximo 4 discentes. A ideia de colocar em prática a orientação coletiva é negativa segundo a 93 

docente, primeiro porque seria necessário a alteração do PPC do curso, e segundo porque tende a engessar 94 

novamente a supervisão direta do estágio a uma disciplina de orientação coletiva. Dessa forma, segundo a 95 

docente a ideia do curso para o próximo semestre é liberar o estágio remunerado apenas para os discentes aptos 96 

ao estágio obrigatório I, sendo este oferecido de forma otimizada, com o princípio de trabalhar o mais eficiente 97 

possível a orientação direta desses estudantes, que inclusive poderão chegar a um total de 50 e serão 98 

distribuídos entre apenas 7 docentes. Professora Geusina lembrou que além da supervisão dos estágios o curso 99 

precisa se preocupar com a orientação de TCC’s que também vai contribuir para onerar o escasso quadro de 100 

professores do curso. A discente Lourdes ainda expressou dúvida se é necessário a vinculação de uma disciplina 101 

caso fosse feito o estágio coletivo, tendo em vista que a título de exemplo o TCC que foi autorizado a ser feito 102 

em dupla sem a necessidade de alteração do PPC, dessa forma, coloca novamente para os professores a reflexão 103 

desta importante pauta, tanto neste momento, quanto em momentos futuros, nos quais o curso tenha condições 104 

de atender essa demanda que é de grande importância para a manutenção do quadro estudantil. Professora 105 

Geusina, contextualizou como se deu a criação da disciplina de Supervisão de Estágio que foi criada durante a 106 

sua gestão e teve que ser encerrada no final de 2018 depois que o curso entendeu que naquele momento ela 107 

estava trazendo mais conflitos que soluções, tendo em vista principalmente o quadro reduzido de professores. 108 

Em face dessa retrospectiva a professora considera mais vantajoso para os(as) discentes a modalidade atual, a 109 

qual não engessa os alunos e ainda coloca como prioridade a orientação direta. Professora Elmides reforçou 110 

novamente que considera importante nesse momento a priorizar a oferta do estágio obrigatório que é 111 

componente curricular, lembrando ainda que é possível de acordo com a didática de cada supervisor, em algum 112 

momento criar espaços coletivos para debater assuntos inerentes as vivências do estágio. Sem mais 113 

considerações a pauta foi dada por encerrada sem a alteração do cenário atual da oferta de estágio. 114 

INFORMES:  1. Avaliação das atividades complementares: A coordenadora informou que conseguiu 115 

avaliar todas as atividades complementares que chegaram até o curso e tinham como prazo de envio ao DEACA 116 

o dia 27 deste mês. 2. Especialização em Gestão e Saúde da UAB; A Unila abriu parceira com a UAB para 117 

realizar uma especialização em Gestão e Saúde, oferecendo mais de 100 vagas.3. Cancelamento da aula do 118 

professor Carlos Montaño; a discente Lourdes comunicou que a pedido dos(as) discentes do curso a aula 119 

com o professor Carlos Montaño seja cancelada, em razão da ciência por parte desses sobre um caso de 120 

violência doméstica praticada pelo professor contra a sua ex companheira, a docente Luana Siqueira, que por 121 

coincidência faz parte do programa biblioteca feminina, o qual recente o curso elaborou parceria. Desta forma, 122 

os discentes elaboraram uma carta de repúdio a participação do professor em questão em aula aberta do curso 123 

e pediram que a professora Gisele Anselmo o cancelamento da aula, o que de fato foi acatado pela professora.  124 

Sem mais, eu Jonatas Camargo, junto à coordenadora do curso, lavramos esta ata, que se aprovada, será 125 

assinada pelos demais. Foz do Iguaçu, 26 de maio de 2021. 126 

 127 

 128 

 129 

 130 
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