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ATA 003/2020 REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 5 

No primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte, reuniram-se no ambiente virtual, por meio da 6 

ferramenta Conferência WEB, os membros do colegiado do Curso de Serviço Social para reunião 7 

ordinária, que teve início às 14 horas. Estavam presentes a coordenadora do curso, professora 8 

Cristiane Sander, o(a)s professore(a)s Maria Geusina, Edina Mayer Vergara, Juliana Domingues, Iana 9 

Carla Couto, Talita Melo, Ana Carolina Delgado Teixeira, Alex Fabiano de Toledo, os representantes 10 

discentes Maria de Lourdes Aquino e Stefani Quinonez Silvero, a representante dos técnicos 11 

administrativos, Ana Paula Nunes, os discentes Andressa Rosa Ize, Cesar Antonio, Sirlei Fagundes 12 

da Silva e eu Jonatas Camargo, redator desta ata. Na sequência, a coordenadora submeteu as propostas 13 

de pauta progressivamente enumeradas e solicitou a inclusão do ponto de pauta 2.4 Definir data da 14 

próxima reunião colegiado, o qual foi aprovado. I - EXPEDIENTE: 1.1 Apreciação e aprovação 15 

das Atas nº 001/2020 e nº 002/2020 – CCSS; sem nenhuma sugestão de alteração, as atas 001 e 002 16 

de 2020, foram aprovadas de forma unânime pelo colegiado. Assim que possível essas atas serão 17 

inseridas no SIPAC, para as devidas assinaturas dos membros do colegiado. II – ORDEM DO DIA: 18 

2.1- Indicação de coordenador e vice-coordenador do Curso de Serviço Social; A coordenadora 19 

iniciou a pauta recapitulando que é do conhecimento de todos que o seu mandato como coordenadora 20 

de curso se encerra no próximo mês, e em função de tal, no dia 29 de junho de 2020 os professores  21 

efetivos do curso (Cristiane, Juliana, Talita, Geusina e Elmides) se reuniram para discutir sobre o 22 

tema, considerando que somente os referidos professores podem assumir a coordenação do Curso. 23 

Foi feita uma ata dessa reunião, a qual foi lida pela professora Juliana, conforme segue: “Com relação 24 

ao ponto de pauta 1, Cristiane informou que a vigência de seu mandato na coordenação de curso se 25 

expirará no dia 05/08/2020 e não tem interesse em se manter no cargo. Desse modo, coloca que 26 

teríamos duas formas de encaminhar a situação; a primeira com a realização de eleições ou indicação 27 

do colegiado de curso, sugerida pela professora Geusina (via discussão no Grupo de WhatsApp ), 28 

registrando acreditar que é favorável a realização de eleições e inclusive se colocando à disposição 29 

para presidir a Comissão Eleitoral.  Coloca ainda que todos os professores deverão passar por essa 30 

função em algum momento e que ela e a professora Geusina não tem interesse em voltar/manter-se, 31 

respectivamente na coordenação do curso, restando para a ocupação da vaga: Elmides, Juliana e Talita.  32 

Na sequência foi retomada a discussão já iniciada no grupo de WhatsApp que poderíamos adotar o 33 

critério de decanato para as próximas indicações da coordenação, criando a seguinte ordem: Juliana, 34 

Talita e Elmides.  Cristiane lembrou que atualmente a Profa. Elmides está coordenando o estágio em 35 

Serviço Social e a Profa. Talita é vice coordenadora do curso. Posteriormente a Prof. Geusina coloca 36 

dois pontos sobre a questão: o primeiro é que, considerando que a comissão eleitoral teria que ser 37 

integrada por professores do curso, tal situação reduziria o número de candidatos, dificultando as 38 

eleições em razão do quadro reduzido de professores. Como segundo ponto sugere o encaminhamento 39 

de e-mail a PROGRAD e PROGEPE consultando a possibilidade tanto de realizar eleição quanto de 40 

se encaminhar a indicação pro-tempore da coordenação. Cristiane informa que já havia enviado um 41 

e-mail a PROGRAD  e PROGEPE para consulta, e procede a leitura do documento e a resposta da 42 

pró-reitoria de Graduação, que lhe enviou as resoluções da COSUEN, e  pelo  seu entendimento, a 43 

PROGRAD sugere eleições e caso não haja candidatos isto deveria ser discutido com o Instituto, para 44 



a indicação do coordenador entre os professores. Geusina solicita a fala para esclarecer que a 45 

informação trazida pela coordenadora sobre que a escolha da coordenação ser realizada por indicação 46 

de professores não procede, e argumentou que assumiu como coordenadora por ser a única professora 47 

com formação em Serviço Social na época, só saindo três anos e meio depois, quando a Profa. 48 

Cristiane assumiu. Cristiane esclareceu que não foi sua intenção fazer tal afirmação e reflete o quanto 49 

a coordenação é importante para o desenvolvimento e manutenção do curso, mas relembra que ela 50 

foi indicada pelos professores que estavam no curso para assumir a coordenação e não por eleição. 51 

Por fim, realizou-se consulta para deliberar sobre a realização de eleições ou indicação pro-tempore. 52 

Profa. Juliana relatou que está envolvida em muitas atividades com o PET saúde e os projetos de 53 

pesquisa, representação no CONSUNI, porém se coloca à disposição para assumir a coordenação do 54 

curso, através de indicação pró-tempore, frente as demandas relatadas pela Profa. Talita e Profa. 55 

Elmides, destacando inclusive que pode ficar por menos tempo que 02 anos, até que a situação permita 56 

a realização de eleições. Na sequência, as professoras Elmides, Geusina, Juliana e Tatita 57 

argumentaram sobre as dificuldades em realizar a eleição:  prejuízo na publicização das propostas da 58 

coordenação; problemas de acesso à internet para os discentes votarem; reduzido número de 59 

professores no curso e os obstáculos para formar uma comissão eleitoral nesse momento de pandemia 60 

causada pela Covid-19. Assim, as professoras Elmides, Geusina, Talita e Juliana votaram pela 61 

indicação pro-tempore e a professora Cristiane votou pela realização de eleições. Por fim, ficou 62 

deliberado com a anuência das Professoras que a Profa. Juliana assumiria como coordenadora do 63 

curso de Serviço Social e a professora Talita continuará como vice coordenadora. Também deliberou-64 

se que encaminhamento da indicação pro-tempore da coordenação de curso entrará na pauta para 65 

discussão na Reunião de Colegiado via Web Conferência no dia 01/07/2020 às 14:00hs, sendo 66 

compartilhado apenas as questões referentes a indicação de coordenação e recomposição do NDE, 67 

tendo em vista que a discussão sobre a indicação do PSS/Professor visitante deve permanecer somente 68 

entre os professores efetivos do curso, e, considerando ainda que o atual colegiado possui em sua 69 

composição dois possíveis candidatos as vagas de professor visitante.  Acordamos ainda que Profa. 70 

Elmides se manterá na coordenação de estágio.  Ainda foi tirado como indicativo que as próximas 71 

professoras a assumir a coordenação, de acordo com o critério de decanato seria Talita e Elmides, 72 

respectivamente.  Apesar do indicativo, ficou consensuado no grupo que o ideal seria a realização de 73 

eleições, se o quadro docente permitisse.  Por fim, o grupo dos professores parabenizou e agradeceu 74 

a disponibilidade da Profa. Juliana em assumir a Coordenação do Curso e todos se colocaram à 75 

disposição para contribuir na gestão.” (Ata 01/2020 – reunião de professores do Curso de Serviço 76 

Social – linhas 13 a 71). Após a leitura a professora Cristiane ressaltou as dificuldades de se exercer 77 

o cargo de coordenador(a) de curso, visto as várias atribuições do cargo, sem contar ainda a carga 78 

horária de ensino, pesquisa e extensão que o coordenador(a) precisa cumprir. Lembrou também que 79 

caso o curso optasse por realizar a eleição e nenhum docente se candidatasse, o cargo em tese, poderia 80 

ser ocupado pelo diretor do instituto ou pelo coordenador de centro, como aconteceu recente com os 81 

cursos de filosofia e administração pública, situação que acarretaria em exercício ilegal da profissão, 82 

por ser considerada a coordenação de curso de serviço social  uma atribuição privativa do assistente 83 

social. Maria de Lourdes pede a fala, e em nome da representação discente diz não concordar com o 84 

fato dos discentes não terem participado da decisão que indicou a coordenação pró-tempore. Ressalta 85 

ainda que entende as razões e o momento em que todos passamos, mas salienta a necessidade da 86 

participação dos discentes nas decisões que envolvem o curso, para corroborar com o debate 87 

democrático. Professora Juliana esclareceu que nesta reunião de professores haviam três pontos de 88 

pautas a serem discutidos, sendo que um deles tratava sobre o processo de contratação do novo PSS 89 

do curso, cujas informações não podem ser publicizadas ou compartilhadas com externos antes do 90 



tempo previsto no edital. Segundo a professora esse foi o motivo que impossibilitou a participação 91 

discente na reunião, mas tirando essa situação, não havia problema algum quanto a participação dos 92 

mesmos. Professora Édina pontua sobre o momento histórico que vivemos, somadas as deficiências 93 

do curso, como a falta de professores, que refletem em todas as decisões, inclusive nesse momento 94 

de nova coordenação. Contudo, a professora frisa que não podemos caracterizar tal situação como 95 

um descuido democrático e sim uma excepcionalidade histórica. Professora Talita enfatiza que os 96 

encaminhamentos foram feitos sem a intenção de privar a participação dos discentes, tendo em vista 97 

o momento histórico que vivemos. Entende que se fosse construída uma eleição nesse momento, o 98 

processo participativo estaria comprometido, principalmente pelo baixo percentual de acesso dos 99 

discentes aos recursos tecnológicos necessários para sua realização. A professora Talita propõe como 100 

sugestão de encaminhamento duas propostas para o colegiado votar uma delas: 01- deliberar pela 101 

aprovação da indicação pró-tempore a coordenação da professora Juliana e sua vice professora Talita; 102 

02-Deliberar pela realização de nova eleição para coordenador(a) de curso. O colegiado acatou a 103 

sugestão da professora e foi realizada a votação e por unanimidade o colegiado deliberou pela 104 

aprovação proposta 01; indicação da professora Juliana Domingues como coordenadora pró-tempore 105 

do curso e a professora Talita de Melo Lira como vice-coordenadora. O colegiado aprovou a ressalva, 106 

proposta pela Prof. Juliana, que o mandato pró-tempore da mesma terá validade até o momento que 107 

o colegiado tenha condições de organizar novas eleições e/ou a situação da normalidade voltar devido 108 

a pandemia. 2.2- Indicação de Comissão revisar as considerações e indicação da análise técnica 109 

do regimento interno do colegiado do curso de serviço social enviado pelo DENDC; Professora 110 

Cristiane recordou que  quando ela e o prof. Robson assumiram a coordenação e vice do Curso e com 111 

o processo de reconhecimento do mesmo junto ao MEC, foi iniciada a elaboração de vários 112 

documentos e regimentos internos do Curso, como regimento interno do colegiado do curso. Em 113 

novembro de 2018 ele foi aprovado pelo colegiado, em seguida enviado para análise técnica do 114 

DENDC. A professora informou que no início desse ano o DENDC retornou o regimento para o curso 115 

com algumas considerações a serem revisadas. Como encaminhamento foi montada uma comissão 116 

para analisar as considerações do regimento, formada pelas professoras Maria Geusina, Iana Couto e 117 

pela discente Maria de Lourdes, para serem presentadas na próxima reunião colegiada, para sua 118 

apreciação. 2.3- Indicação de Comissão para analisar a proposta de adequação da tabela de 119 

Atividades Acadêmicas Complementares proposta pela Divisão de Estágio e Atividades 120 

Complementares/PROGRAD; Professora Cristiane relembrou as dificuldades apresentadas pelos 121 

discentes ao completar a tabela das atividades acadêmicas complementares propostas no PPC do 122 

curso. Frente a essa dificuldade o pessoal da divisão de estágio e atividades complementares elaborou 123 

uma proposta de alteração dessa tabela, para adequá-la ao SIGAA. Como encaminhamento o 124 

colegiado deliberou por montar uma comissão para analisar a proposta, que será formada pelas 125 

professoras Cristiane Sander e Talita Melo e o discente membro do centro acadêmico, Cesar Antonio. 126 

2.4 - Definir data da próxima reunião colegiado; A próxima reunião de colegiado foi agendada 127 

para o dia 05 de agosto. Em seguida passou-se para os informes: III - INFORMES: 1. Reunião do 128 

Fórum de Coordenadores de Curso (FOCO), ocorrida no dia 19/06/20; Professora Talita, que 129 

esteve nessa reunião, informou que foram levantadas algumas ações estratégicas, como por exemplo, 130 

foi montada uma comissão de análise das atividades remotas, se balizando principalmente no 131 

questionário enviado a comunidade acadêmica. Segundo o pró-reitor presente na reunião, as 132 

atividades presenciais de ensino, provavelmente não retornarão até o final do ano, contudo, ressaltou 133 

que tudo está sendo analisado, mas que por enquanto não há previsão. 2. Reunião ABEPSS/Sul com 134 

coordenadores de graduação e pós-graduação e representação discente das Universidades 135 

Públicas, ocorrida 26/06/20; A coordenadora informou que houve uma reunião da ABEPSS/Sul, 136 



com as universidades públicas da região Sul. O objetivo dessa reunião foi criar um espaço de 137 

articulação e troca de formação profissional dentro do contexto do distanciamento social e das 138 

atividades remotas. Segundo a coordenadora a reunião foi positiva, pois foram levantadas diversas 139 

dificuldades enfrentadas pelos cursos, possibilitando um ótimo feedback e um bom canal de 140 

articulação nesse período de pandemia. 3. Renovação do Contrato da prof. Iana Carla Couto; A 141 

prof. Cristiane informou que já encaminhou a solicitação de renovação do contrato como 142 

PSS/substituto da prof. Iana em meados do mês de junho. Sem mais, eu, Jonatas Camargo, redator 143 

desta ata, junto a coordenadora Cristiane Sander, lavramos esta ata, que se aprovada, será assinada 144 

pelos demais.  145 
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 (Assinado digitalmente em 14/07/2020 09:12 )
ALEX FABIANO DE TOLEDO

PROFESSOR VISITANTE

ILAESP (10.01.06.02.04)

Matrícula: 3087198

 (Assinado digitalmente em 10/07/2020 19:50 )
ANA CAROLINA TEIXEIRA DELGADO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAESP (10.01.06.02.04)

Matrícula: 2344417

 (Assinado digitalmente em 10/07/2020 10:25 )
ANA PAULA NUNES

ASSISTENTE SOCIAL 

SESS (10.01.05.22.03.01)

Matrícula: 1794373

 (Assinado digitalmente em 10/07/2020 09:38 )
CRISTIANE SANDER

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAESP (10.01.06.02.04)

Matrícula: 3054534

 (Assinado digitalmente em 10/07/2020 14:19 )
EDINA MAYER VERGARA

PROFESSOR VISITANTE

ILAESP (10.01.06.02.04)

Matrícula: 1764504

 (Assinado digitalmente em 10/07/2020 12:52 )
IANA CARLA COUTO

PROFESSOR SUBSTITUTO

ILAESP (10.01.06.02.04)

Matrícula: 3154102

 (Assinado digitalmente em 10/07/2020 13:51 )
JONATAS DE PAULA CAMARGO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

SAILAESP (10.01.06.02.04.09)

Matrícula: 2164209

 (Assinado digitalmente em 10/07/2020 14:14 )
JULIANA DOMINGUES

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

CSERVSOC (10.01.06.02.04.03.04)

Matrícula: 2306677

 (Assinado digitalmente em 14/07/2020 14:42 )
MARIA GEUSINA DA SILVA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAESP (10.01.06.02.04)

Matrícula: 2089333

 (Assinado digitalmente em 10/07/2020 12:45 )
TALITA DE MELO LIRA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAESP (10.01.06.02.04)

Matrícula: 1935543
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