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ATA 0006/2021 REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 5 

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

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

que teve início às 14 horas. Estavam presentes a coordenadora do curso, professora Juliana Domingues, o(a)s 8 

professore(a)s Elmides Araldi, Cristiane Sander, Maria Geusina, Gisele Caroline Anselmo, Katia Hale dos 9 

Santos, os representantes discentes Maria de Lourdes Aquino, Stefani Quinonez Silvero, e eu Jonatas Camargo, 10 

membro técnico e redator desta ata. Na sequência, a coordenadora submeteu os informes, em seguida, as 11 

propostas de pauta progressivamente enumeradas. I – EXPEDIENTE: 1.1 Apreciação e aprovação das Atas 12 

005/2021 Reunião de colegiado do curso de Serviço Social; A coordenadora Juliana registrou que a Ata foi 13 

enviada com a convocatória para leitura prévio e questionou se havia alguma inclusão ou alteração no texto. 14 

Não houve manifestação e a ata foi aprovada por unanimidade. II – ORDEM DO DIA:2.1-Melhoria das 15 

condições de acessibilidade das Pessoas com Deficiência no Ensino Remoto Emergencial; A coordenadora 16 

abriu a pauta comentando sobre as demandas que tem recebido dos(as) discentes com deficiência que relatam 17 

dificuldades na acessibilidade e na didática dentro do curso. A palavra foi passada à discente Lourdes que por 18 

sua vez explanou mais detalhadamente o assunto. Afirmou que constantemente encontra dificuldades ao 19 

acompanhar a oferta de aulas no modelo remoto. Em conversas com outros(as) discentes que também possuem 20 

deficiências, relatou que é comum tais dificuldades. Desde textos sem acessibilidade, plataformas de reuniões 21 

não inclusivas, materiais em vídeos somente com legendas, entre outras que surgem. Desse modo, a discente 22 

entende que o núcleo de acessibilidade da Universidade não consegue atualmente atender as demandas  dos 23 

estudante com deficiência. Mesmo sendo do conhecimento de todos a discente reforçou aos(as) professores(as) 24 

do curso o cuidado necessário ao elaborar seu planos de ensino, de forma a abranger as necessidades da 25 

educação inclusiva. Solicitou ainda que se fosse possível, todo início de semestre o colegiado discutisse  essa 26 

temática no  curso. Em seguida a palavra foi passada à discente Elaine, que por sua vez concordou com a fala 27 

da sua colega Lourdes e relatou algumas dificuldades as quais se deparou ao longo da sua trajetória no curso. 28 

Professora Maria Geusina disse que ao ouvir o relato  das discentes,  entendeu que já está mais que comprovado 29 

que somente mandar e receber e-mail do Núcleo não está sendo suficiente para solucionar a questão. Dessa 30 

forma, indagou qual o papel das coordenações de centro junto às coordenações de curso, centro acadêmico e 31 

direção do Instituto nessa luta, tendo em vista que segundo a docente trazer tais questões apenas para o 32 

colegiado, o qual conta com apenas 7 professores acaba mais por sobrecarregá-lo que chegar a uma via de 33 

solução.  Posteriormente a discente Matilde tomou a palavra e relatou que foi a primeira aluna com deficiência 34 

visual do curso de Serviço Social  e da Unila, destacando  que nesse momento está solicitando trancamento do 35 

curso por questões pessoais e também por dificuldades encontradas ao longo de sua trajetória na Unila, a qual 36 

desde o início praticamente teve que ensinar o pessoal do Núcleo a como lidar com sua deficiência. A discente 37 



Lourdes comentou que por vezes não consegue compreender se o papel do Núcleo é apenas avaliar e conceder 38 

o auxílio deficiência, porque a maioria das demandas solicitadas eles não podem ou não conseguem resolver. 39 

E como, segundo a discente não existe uma comunicação prévia entre o curso, os centros e o Núcleo, não há 40 

um trabalho preventivo em relação a tais demandas, de modo, que apenas quando um aluno resolve trancar o 41 

curso, como aconteceu agora com a discente Matilde, esses órgãos resolvem dar ouvidos aos diversos pedidos 42 

dos alunos. Sendo assim, novamente a discente pede que o curso ceda um espaço no colegiado para que os 43 

alunos com deficiência possam no início de todo o semestre falar sobre suas pautas. Professora Kátia 44 

concordou com a fala da professora Geusina no sentido que o projeto da Universidade Inclusiva é maravilhoso, 45 

contudo não dispôs estrutura necessária para as universidades federais conseguirem efetivar sua execução. 46 

Nesse sentido a professora concorda que esse movimento deve acontecer numa perspectiva macro, de forma a 47 

mobilizar os(as) alunos, os cursos e a direção a pressionar a gestão e os órgãos competentes para que estes 48 

cumpram com o seu papel. Professora Juliana na mesma linha de pensamento ressaltou que a UNILA se propôs 49 

a criar cotas para pessoas com deficiência, todavia, não criou uma política institucional para viabilizar tal 50 

proposta, sendo assim, a docente também concorda que essa luta deve ser macro e com o objetivo da inclusão 51 

de uma política institucional para receber esses alunos. Dessa forma, sugeriu como encaminhamento de pauta 52 

a promoção de um debate entre o Centro acadêmico, Direção do Instituto, Direção de Centro e a Prograd, no 53 

sentido de fomentar a criação de uma política universitária de educação inclusiva. Professora Geusina não 54 

concorda com o pedido da discente Lourdes, de incluir no curso um espaço exclusivo para os alunos com 55 

deficiência, pois entende que o colegiado já permite que o centro acadêmico traga essa pauta, e dessa forma, 56 

não há a necessidade de segmentar esses discentes, fato esse que segundo a docente acaba por enfraquecer essa 57 

luta. A discente Lourdes não concorda e diz que pelo contrário, a inclusão desse espaço dentro do curso 58 

fortaleceria o movimento. Argumentou ainda que ceder um espaço por duas vezes ao ano não tomaria mais 59 

que uma hora do colegiado, contudo, significaria muito para os discentes com deficiência. Professora Juliana 60 

argumentou que não se trata de aumentar uma hora de trabalho do grupo de docentes e sim sobre a possibilidade 61 

de fragmentação de alunos em torno de causas dentro do colegiado, causas essas que segundo a docente são 62 

legítimas, contudo, poderiam onerar o curso por questões que são de responsabilidade dos demais órgãos de 63 

gestão. Finalizou dizendo que o curso pode e deve fomentar essas discussões dentro do colegiado, contudo, de 64 

forma a não onerar ainda mais o quadro de professores(as). Professora Geusina sugere como encaminhamento 65 

o Centro Acadêmico agendar uma reunião inicialmente com a Direção de Centro, Direção do Instituto, 66 

Coordenação do curso e o grupo dos(as)alunos com deficiência, de modo a iniciar a discussão para encaminhar 67 

posicionamentos aos órgãos de gestão da universidade. Como encaminhamento o colegiado deliberou por: O 68 

centro acadêmico vai enviar um e-mail para a Direção do Instituto, Direção de Centro, Coordenação do Curso, 69 

Prograd e Núcleo de Acessibilidade, ratificando os pontos já discutidos aqui, e agendando uma reunião para 70 

que todos os envolvidos possam em conjunto conversar sobre a pauta. Sem mais, esta pauta foi encerrada.2.2-71 

Concurso Público;  A coordenadora abriu a pauta informando que recentemente o curso de Economia foi 72 

agraciado pela Divisão de Concursos com a publicação de um edital para contratação de 4 professores efetivos. 73 

Em primeiro plano comemorou a conquista do curso, porém enquanto coordenadora e docente não deixou de 74 

lembrar a luta histórica do curso de Serviço Social para a contratação de mais professores(as), tendo em vista 75 



que atualmente o curso conta com apenas 7 docentes efetivos. Disse estar bastante decepcionada com a gestão, 76 

pois a impressão que se passa é que as demandas do curso são menos importantes que a dos demais, pois nos 77 

últimos anos inúmeros e-mails, reuniões e estudos foram elaborados arduamente para provar que o curso 78 

precisa de mais professores. Segundo a docente a situação se torna mais grave pelo fato que muitos desses e-79 

mails e estudos sequer foram respondidos pela Divisão de Concursos, que de forma repentina concede para 80 

um curso que já possui mais de 14 professores efetivos um edital com mais 4 vagas. Professora Geusina 81 

também disse que se desanimou quando soube dessa notícia, visto que os professores do curso se esforçaram 82 

tanto, extrapolando muitas vezes sua carga horária para darem conta das demandas advindas do curso e no 83 

final recebe essa notícia. Dessa forma, a docente pediu para registrar em ata que não irá mais assumir tarefas 84 

dentro do curso que venham extrapolar sua carga horária de 40 horas semanais. Professora Cristiane considera 85 

que historicamente a UNILA não tem uma clareza nos critérios para contratação de professores, o que dificulta 86 

e torna muitas vezes injusto esse processo. Professora Elmides expõe que diante desse quadro onde o curso 87 

não é respeitado, umas das alternativas é externalizar a situação para além da universidade, inclusive com o 88 

uso das ferramentas digitais presentes nas redes sociais. A discente Lourdes disse que atualmente não faz parte 89 

do centro acadêmico, todavia colocou como sugestão de encaminhamento que vai entrar em contato com os 90 

mesmos para propor a construção de uma carta aberta a ser enviada para a reitoria, como forma de protesto 91 

pelo descaso com o curso em relação a disponibilização de vagas para professor(a) efetivo. Professora Juliana 92 

acatou a sugestão de encaminhamento da discente para construção de uma carta aberta por parte do centro 93 

acadêmico e em concomitância, enquanto coordenadora do curso se propôs a enviar um ofício para a Progepe, 94 

colocando a indignação do curso frente a injustiça na distribuição de vagas docentes entre os cursos da Unila. 95 

De forma unânime o colegiado aprovou estes dois encaminhamentos. Sem mais esta pauta foi encerrada. 2.3-96 

Estágio Obrigatório em Serviço Social; A pauta foi aberta pela coordenadora, que primeiramente 97 

parabenizou a professora Elmides pelo esforço dedicado ao estágio dentro do curso. Na sequência colocou a 98 

problematização da disciplina “Estágio I”, que requer para sua efetivação que o aluno curse 99 horas-aula em 99 

atividades de campo, contudo como este semestre foi reduzido para 100 dias, a coordenadora indagou à 100 

professora Elmides se haverá necessidade da criação de alguma atividade/evento extra para suprir a falta de 101 

horas-aula em campo desses alunos. Professora Elmides agradeceu o reconhecimento e por sua vez respondeu 102 

que graças ao esforço coletivo dos acadêmicos e dos professores foi possível alocar todos os acadêmicos 103 

matriculados nos espaços sócio-ocupacionais do estágio. Com relação a carga horária da disciplina  “Estágio 104 

I”, a professora respondeu que após conversar com os supervisores de campo foi acertado que as 99 horas-105 

aulas serão distribuídas de maneira uniforme entre os dias 28 de junho e 28 de setembro, com a possibilidade 106 

de serem aplicadas presencial ou remota. A docente explicou que como praticamente todos os estágios serão 107 

realizados de forma presencial, caso seja necessário as atividades de reposição ou complementação de horas-108 

aula poderão ser atribuídas no formato remoto para completar a carga horária necessária, podendo essas 109 

atividades serem tanto projetos de extensão, fóruns, audiências, entre outros, desde que passem pela validação 110 

do supervisor de campo e sejam inseridas na folha de frequência de estágio. Sanada a dúvida da professora 111 

Juliana, sem mais esta pauta foi encerrada. 112 



2.4-Semana Acadêmica curso de Serviço Social; A coordenadora abriu a pauta perguntando à representação 113 

discente se depois da última reunião em maio eles conseguiram se reunir novamente para tirar algum 114 

encaminhamento, definido algum tema e data para a semana acadêmica, que inicialmente estava prevista para 115 

acontecer em outubro. A discente Lourdes respondeu que por enquanto devido as diversas atividades que os 116 

alunos estão envolvidos não foi possível se reunir para pensar sobre as ações a serem tomadas na semana 117 

acadêmica deste ano. A coordenadora disse não haver problemas, contudo, pediu que assim que possível, os 118 

alunos trouxessem algum tema e data, pois a programação está ficando em cima da hora. Sem mais, a 119 

coordenadora encerrou esta pauta. III – INFORMES 1. Atividades Complementares;  A coordenadora 120 

informou que o prazo final para os alunos protocolarem suas atividades complementares é no dia 18 121 

de agosto, dessa forma, orientou os(as) professores(as) que tenham o cuidado ao lançar as horas-122 

atividades nos certificados de alunos com carga horária mais longa e orientou também que os alunos 123 

não deixem para lançar na última hora sua carga horária, evitando assim que ocorram problemas. 2. 124 

Eleições CONSUN; A coordenadora informou que se candidatou junto ao professor Felipe, do curso de 125 

Relações Internacionais para uma vaga no Consun. A professora na condição de vice e o professor Felipe como 126 

titular. Assim que o plano de trabalho pronto estiver pronto a professora disse que divulgará para todos estarem 127 

a par das propostas elencadas. Sem mais, eu, Jonatas, redator desta ata, juntamente à coordenadora Juliana, 128 

lavramos esta ata, que se aprovada, será assinada pelos demais presentes. Foz do Iguaçu, 28 de julho de 2021. 129 
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