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ATA 005/2022 REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL

No dia  vinte  e  um de  julho 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 a coordenadora, professora Talita de Melo as professoras

Maria Bernadete Reis Maia, Cristiane Sander, Elmides Maria Araldi, Kátia Hale, Maria Geusina da Silva e

Claudiana Tavares, a representação discente Maria de Lourdes e eu Tae e redator desta ata, Jonatas Camargo.

I – EXPEDIENTE: 1.1 Aprovação da Ata nº 004/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO DO

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL. Sem nenhuma solicitação de alteração a Ata 004/2022 foi aprovada com

unanimidade pelo colegiado. 

II- ORDEM DO DIA: 

2.1- Apreciação e deliberação da solicitação de trancamento total do curso solicitado pelas discentes:

Vinicius Bortoloto Vicente, Kricia Astrid Cueva Flores e Vanessa Camargo da Silva;  A coordenadora

abriu a pauta lendo as justificativas que cada discente apresentou para sua solicitação de trancamento. O

discente  Vinicius  Bortoloto,  justificou  a  sua  solicitação  de  trancamento  total  em virtude  de  problemas

financeiros e psicológicos. A discente Kricia Astrid, justificou a sua solicitação de trancamento parcial por

estar com problemas de saúde e sem condições de retornar ao Brasil. A discente Vanessa Camargo justificou

sua solicitação de trancamento total alegando não ter se adaptado ao ensino remoto e também por não ter se

identificado como curso. Diante das justificativas, a coordenadora solicitou que os membros(as) do colegiado

votassem pela aprovação ou não das solicitações. Sem nenhuma posição diferente, o colegiado votou pela

aprovação das solicitações de trancamento total/parcial dos discentes acima mencionados.

2.2– Apresentação e aprovação das disciplinas ofertadas no período letivo de 2021;  A coordenadora

abriu a pauta informando que a disciplina de Psicologia Social ainda não teve seu horário confirmado na

planilha em razão do professor Lucas Kerr, que se dispôs a ministrá-la ainda não ter enviado a resposta de

qual horário poderá ofertar este componente. Contudo, o docente informou que assim que tiver uma posição

definida sobre o horário, enviará ao curso. A coordenadora deu sequência na pauta com a leitura completa da

tabela de oferta de componentes 2022.1, a qual consta o período, o docente, o horário e dia de oferta da

disciplina. Ressaltou que as disciplinas do 3º período, Fundamentos da América Latina III e Ética e Ciência

até o momento desta reunião continuam sem professor. A tabela de ofertas de componentes encontra-se em



anexo ao final desta ata. A coordenadora pediu ainda para registrar em ata que os componentes Estágio I e

TCC I, que estão previstos na matriz curricular não serão ofertados neste próximo semestre, em virtude da

falta de professores no curso para ministrá-los. Sem mais, a coordenação colocou em regime de votação este

ponto de pauta, que de forma unânime foi aprovado pelo colegiado.

2.3  –  Deliberação  e  aprovação  do  calendário  de  reuniões  de  colegiado  até  o  fim  do  ano;  A

coordenadora expôs as datas sugeridas para acontecerem às reuniões de colegiado até dezembro,

sempre às quintas-feiras, no período da tarde, sendo elas: 25 agosto; 29 setembro; 27 outubro; 24 de

novembro e 15 de dezembro. Colocado em regime de votação, o colegiado, de forma unânime

aprovou o calendário de reuniões proposto pela coordenação. 

2.4 – Aprovação da disciplina optativa Serviço Social e Questão Socioambiental a ser ministrada pela

Professora Talita de Melo Lira; A coordenadora abriu a pauta enfatizando que já ministrou esta disciplina

no formato de  Seminário Temático  e  considera  importante  a  criação e  a  inclusão  da  mesma no rol  de

optativas do curso, tendo em vista a temática contemporânea abordada pela disciplina. A professora Geusina

perguntou sobre o formulário de criação de optativas, porque nele consta a ementa, objetivo e a bibliografia

do componente, necessários para exposição e aprovação no colegiado. Em resposta, professora Talita disse

que não trouxe o formulário para a reunião porque pensou que ele era necessário apenas para enviar ao

DENDC no momento da solicitação. Professora Geusina sugeriu que a professora solicite ao DENDC via

“ad referendum” a criação deste componente, e na próxima reunião coloque novamente como ponto de pauta

a sua aprovação pelo colegiado,  já  com o formulário preenchido.  A coordenadora acatou a sugestão da

docente e colocou em regime de votação. De forma unânime o colegiado aprovou a sugestão encaminhada

pela professora Geusina.

III – INFORMES; 3.1 – Término da coordenação Professora Juliana; Professora Talita informou que,

formalmente a sua gestão como coordenadora de curso se inicia a partir do dia 1 de agosto, contudo, como a

coordenadora,  professora  Juliana  saiu  de  licença  médica  no  dia  20  deste  mês,  teve  que  assumir  a

coordenação de forma antecipada. Na nova vice-coordenação estará a professora Elmides Araldi. Professora

Talita agradeceu o trabalho e o apoio realizado pela professora Juliana enquanto coordenadora do curso ao

longo destes  dois  últimos  anos.  3.2  –Data  de  entrega do TCC;  Foi  acordado que  a  entrega  do  TCC

Monografia I, deverá acontecer no dia 30 de julho. 3.3 – Reconhecimento do curso de Serviço Social junto

ao MEC;  O curso atualmente está em vias de ser avaliado e reconhecido pelo MEC, dessa forma, será

avaliado a  organização  didático-pedagógica  do  curso,  a  sua  infraestrutura,  e  seu  quadro  de  docentes  e

discentes. Diversos processos e tratativas já estão em andamento por parte do curso, e em breve o procurador

vai agendar uma reunião com os discentes para explicar como se dará essa avaliação. A data prevista para o

MEC avaliar o curso é dia 10 de setembro deste ano. 3.4 – ENADE; O curso de Serviço Social esse ano foi

escolhido para participar do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que tem data prevista para o

dia 27 de novembro.  Estarão aptos a fazer a prova, os discentes ingressantes e concluintes do curso. A

coordenadora ressaltou a importância dos discentes formandos de realizarem a prova, tendo em vista que

caso  não  façam,  correm o  risco  de  não  poderem colar  grau,  e  respectivamente  obter  seu  diploma  até

regularizar sua situação perante o ENADE.  3.5- Curricularização da extensão;  O conselho nacional de



Educação, por meio da resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - Estabeleceu as Diretrizes para

a Extensão na Educação Superior Brasileira. Dessa forma, todas as universidades públicas e privadas do

Brasil  deverão adequar a carga horária de seus cursos graduação com pelo menos 10% de atividades de

extensão.  Para  atender  esta  demanda,  o  curso  criou  uma  comissão  composta  pelas  professoras  Talita,

Elmides, Cristiane e Bernadete que desde o ano passado vem discutindo e construindo uma proposta para o

curso. A próxima etapa, segundo professora Talita, será a apresentação para o NDE e para os discentes desse

primeiro esboço da proposta de Curricularização da extensão do Curso. A coordenadora concluiu ainda, que

o curso tem até  dezembro deste  ano para  concluir  esta demanda.  3.6 -  4ªSemana Integradado Ensino

Pesquisa e Extensão; O curso recebeu da PROGRAD a informação sobre a 4ª SIEPE, que ocorrerá entre os

dias 18 e 19 de outubro, sendo obrigatória a participação de todos os cursos. Será disponibilizada uma verba

de  500  reais  para  custeio,  contudo,  será  necessário  o  acompanhamento  de  um  docente  responsável  e

discentes interessados na participação. Professora Talita informou ainda que todos os envolvidos receberão

certificados  de  horas  complementares  que  serão  emitidos  pela  Prograd.  Professora  Maria  Bernadete  se

dispôs, caso seja possível a coordenar a SIEPE deste ano.  3.7 – Semana acadêmica do curso; Professora

Geusina recomendou que fosse montada uma comissão para acompanhar e elaborar uma proposta de semana

acadêmica. Professora Talita disse que na próxima reunião de colegiado essa recomendação será colocada

como ponto de pauta no colegiado.Sem mais, eu, Jonatas Camargo, redator desta ata, junto a coordenadora

Cristiane Sander, lavramos esta ata, que se aprovada, será assinada pelos demais. Foz do Iguaçu, 21 de Julho

de 2022.



ANEXO I –  FORMULÁRIO DE OFERTA DE COMPONENTES  (2022.01) 

Início período letivo: 25/08/2022
Curso de Serviço Social

1 PERÍODO

Cód. 
Comp.

Componente Vagas Docente(s) Horário (Período)

SER0052 Introdução ao 
Serviço Social 

50 Claudiana 6N1234

SER0051 Serviço Social e 
Pensamento Social 
Moderno 

50 Bernadete 3N12 

SER0002 Economia Política 50 Fernando 5N1234

GER0005

Fundamentos da 
América Latina I

50 Victoria Darling 7M1234

GER0202

Espanhol Adicional
Básico 

50 Bruna Macedo de 
Oliveira 

3N34 4N1234

GER0200 Português 
Adicional Básico 

Karine Menegaldo 3N34 4N1234

3 PERÍODO

Cód. 
Comp.

Componente Vagas Docente(s) Horário (Período)

GER0007

Fundamentos da 
América Latina III

50

Sem professor 2N34

GER0045

Ética e Ciência 

50

Sem professor 4N1234

SER0007

Teoria Política e 
Sociologia 

50

Juanita Cuéllar 
Benavides

5N1234

SER0008 Trabalho e 
Sociabilidade 

50 Elmides 6N1234

SER0009 FHTMII 50 Katia 7T1234

SER0055 Oficina I – SeSo e 
Realidade Social  - 
Turma A 

25 Elmides 2N12

SER0055 Oficina I – SeSo e 25 Sem professor 



Realidade Social  - 
Turma B

5 PERÍODO

Cód. 
Comp.

Componente Vagas Docente(s) Horário (Período)

SER0013 Psicologia Social 
(reoferta)

50 Lucas Kerr Oliveira 5N12 ou tarde 

SER0030

Questão Social na 
América Latina I 

50

Kátia 5N1234

SER0059

Classes Sociais e 
Movimentos 
Políticos na América
Latina 

50

Bernadete 7T1234

SER0017 Política Social na 
América Latina I 

50

Juliana Domingues 4N1234

SER0018 Serviço Social e 
Processo de 
Trabalho II 

50 Talita 6N1234

SER0015 FHTMIV

50 Geusina 3n1234

SER0057

Oficina III – 
Documentação em 
Serviço Social  

25 Cristiane 2N1234

7 PERÍODO

Cód. 
Comp.

Componente Vagas Docente(s) Horário (Período)

SER0060

Gestão e 
Planejamento em 
Serviço Social 50

Cristiane 4N1234

SER0029 Direito e 
Legislação Social 
na América Latina

50 Bernadete 6N1234

SER0029

Política Social na 
América Latina III 

50

Kátia 3N1234

Seminário Temático
I - 

Geusina 5N1234



SER0007 50

9 PERÍODO

Cód. 
Comp.

Componente Vagas Docente(s) Horário (Período)

SER0070 Optativa I – Saúde
Mental e 
Dependência 
Química na 
América Latina

Juliana 3N1234

Disciplin
a será 

aberta

Optativa II –  
Serviço Social  e 
questões sócio 
ambientais 

Talita  4N1234

SER0031 Estágio 
Obrigatório em 
Serviço Social IV 
(Reoferta)

Elmides 5N12

SER0031 Estágio 
Obrigatório em 
Serviço Social IV 
(oferta regular )

Claudiana 5N12

SER0079 TCC II Claudiana 5N34

Monografia II
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