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ATA 007/2021 REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 5 

No dia vinte e cinco do mês de agosto de dois mil e vinte e um, reuniram-se no ambiente virtual, por 6 

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

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

Juliana Domingues, o(a)s professore(a)s Maria Geusina, Gisele Caroline Anselmo, Katia Hale dos 9 

Santos, Talita de Melo Lira e o discente Fernando Gaitán.  A coordenadora abriu a reunião justificando 10 

as ausências: Profa. Elmides – entraria mais tarde em razão de ir tomar a segunda  dose de vacina 11 

contra a COVID-19 ; Profa. Ana – informou que tinha outra reunião agendada; Profa. Cristiane – 12 

avisou que tinha consulta agendada; Jonatas- compromisso previamente agendado. Juliana relembrou 13 

que a Profa. Lucimara tem aula todas as quartas neste período e não tem como participar da reunião. 14 

Nenhum membro da representação discente justificou a ausência. Na sequência, a coordenadora 15 

submeteu  as propostas de pauta progressivamente enumeradas. I – EXPEDIENTE: Aprovação da 16 

Ata nº 006/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO DO CURSO DE SERVIÇO 17 
SOCIAL. Professora Juliana questionou os presentes se havia alguma sugestão de alteração no 18 

conteúdo da Ata 006/2021, considerando que ela foi enviada junto a convocatória para leitura prévia. 19 

Não houve manifestação e a referida Ata foi aprovada com unanimidade. Passou-se então para os 20 

demais  pontos de pauta: II-  ORDEM DO DIA:  2.1 -  Proposta orçamento ILAESP; A 21 

coordenadora informou que recebeu email da Direção do ILAES para consulta de aprovação da 22 

proposta de orçamento do Instituto. Contextualizou que o valor recebido atualmente só pode ser 23 

gastos com diárias e passagens e, em razão da Pandemia discutiu-se no CONSUNI outros 24 

encaminhamentos para evitar a devolução do recurso. A proposta  consiste em utilizar o montante 25 

de R$ 67.751,03 destinados aos cursos vinculados ao CIES, para serem encaminhados R$19.357,00 26 

para a PRPPG para atender às demandas dos cursos de pós (PPGPPD e PPGE) e o restante, no valor 27 

de R$48,394,03 para a PRAE visando fortalecer o atendimento dos alunos da graduação. Os presentes 28 

votaram de maneira unânime pela aprovação. 2.2- Apreciação da solicitação de trancamento total 29 

do curso – discente MARC ARTHUR PIERRE.  A coordenadora esclarece que recebeu o pedido 30 

de trancamento total do curso da discente Marc Arthur Pierre com a seguinte justificativa: Marc relata 31 

que mudou de cidade e está trabalhando, sem condições de se manter vinculada ao curso. Tal 32 

solicitação foi analisada em reunião do NDE, ocorrida no dia 19/08/2021 (Ata NDE 004/2021) e 33 

aprovada por unanimidade, sendo ratificada pelos presentes nesta reunião. 2.3 - Revisão da 34 

Resolução CONSUN 039/2014, que estabelece normas disciplinadoras do dimensionamento da 35 

alocação de vagas docentes.  A coordenadora esclarece que recebeu via email demanda da PROGEPE 36 

para revisão das áreas de disciplinas previstas na Matriz curricular do Curso de Serviço Social. Para 37 

realizar a revisão, professora Juliana projetou as disciplinas e foram registradas as devidas áreas. 38 

Surgiram dúvidas com relação a alguns componentes que atualmente são ministrados por docentes 39 

com formação em Economia e Relações Internacionais no curso, e foi deliberado que seria realizada 40 

pela coordenação consulta junto a PROGEPE se poderia ser registradas duas áreas ou somente uma. 41 

Caso a resposta fosse que seria possível, seriam registradas duas áreas, senão apenas a área de Serviço 42 

Social. Discutido e encaminhados os pontos de pauta, passou-se para os informes. III – INFORMES- 43 

1. Publicação Edital Concurso Público Professor Efetivo curso de Serviço Social; Juliana 44 

informou que o Edital para 01 vaga de professor efetivo para o curso de Serviço Social foi publicado 45 

e as provas ocorrerão no mês de dezembro. 2. Sugestões de Alterações no Estatuto e no Regimento 46 

do ILAESP;  Professora solicitou aos presentes que contribuam com sugestões de alterações no 47 

Estatuto e no Regimento através de um documentos do google drive encaminhado a todos os docentes. 48 

Sem mais nada a tratar, encerrou-se a reunião e eu, Juliana Domingues, lavrei a presente ata, que se 49 



aprovada, será assinada pelos demais. 50 
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