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No vigésimo dia do mês de outubro de dois mil e vinte, reuniram-se no ambiente virtual, por meio da 7 

ferramenta Conferência WEB, os membros do colegiado do Curso de Serviço Social para reunião ordinária, 8 

que teve início às 14 horas. Estavam presentes a coordenadora do curso, professora Juliana Domingues o(a)s 9 

professore(a)s Maria Geusina, Cristiane Sander, Iana Carla Couto,  Elmides Maria Araldi Alex Fabiano, os 10 

representantes discentes Maria de Lourdes Aquino, Stefani Quinonez Silvero, Andressa Rosa Ize, e eu Jonatas 11 

Camargo, redator desta ata. Profa. Talita justificou sua ausência em razão de estar com crise de enxaqueca.  Na 12 

sequência, a coordenadora submeteu as propostas de pauta progressivamente enumeradas - EXPEDIENTE: 13 

2.1 – Recomposição do NDE e Colegiado; Professora Juliana iniciou a pauta lembrando a todos(as) que um 14 

dos motivos para necessidade da reorganização do NDE e do colegiado é o processo de reconhecimento do 15 

curso, que atualmente está suspenso pelo período de 01 ano,  podendo-se retomar a partir de manifestação do 16 

MEC. Lembrou também que tais instâncias servem para validar as decisões tomadas pelo curso, a exemplo da 17 

recente reunião do colegiado que alterou a tabela das atividades complementares do curso, e agora depende da 18 

aprovação do NDE e Colegiado, fato esse que impede o prosseguimento do processo, sendo, portanto, de 19 

fundamental importância que curso encaminhe uma decisão a respeito. Com relação à composição NDE, a 20 

coordenadora informou que está sendo discutido a manutenção de todos os professores titulares, contudo, ainda 21 

não é suficiente para completar a composição, dessa forma, seria necessário a convocação de mais dois 22 

professores para completar o quadro. Dessa forma, o grupo chegou a conclusão que um dos nomes para compor 23 

o NDE, seria a professora Ana Carolina, de Relações Internacionais, que a tempo já vem participando das 24 

reuniões do Colegiado. Posto isto, a coordenadora informou que enviou um e-mail à docente que prontamente 25 

respondeu se disponibilizando a participar tanto do NDE, quanto do Colegiado. Entretanto, salientou a 26 

coordenadora que ainda falta um docente para integralizar a composição do NDE. Com relação a participação 27 

discente a professora Juliana informou que enviou um e-mail para o centro acadêmico estudantil informando 28 

todas as condições burocráticas para a validação da indicação discente a compor o colegiado. Contudo, ainda 29 

não recebeu nenhum retorno por parte dos mesmos. Em relação a representação dos TAES, segundo a 30 

coordenadora quase não foi discutido nada a respeito, dessa forma, solicitou que a servidora Ana Paula, que é 31 

titular TAE do colegiado, se manifeste quanto à manutenção ou troca da representação de Técnicos no 32 

Colegiado.  A servidora Ana Paula, iniciou a fala justificando a pouca participação nas reuniões de colegiado. 33 

Explicou que nesse último ano alguns colegas de setor saíram de licença, alguns para estudos, outros para 34 

cooperação técnica, fato esse que acarretou na sobrecarga de trabalho, inviabilizando sua participação de forma 35 

mais intensiva nas reuniões de Colegiado do curso de Serviço Social. Comunicou também que atualmente 36 

encontra-se em processo de redistribuição para outra universidade, contudo, em conversa com as colegas de 37 

setor que voltaram a trabalhar recente, ficou acordado que caso o curso permita, seja feito um convite a todos 38 

os profissionais do Serviço Social, que fazem parte do quadro técnico da Unila e que por ventura trabalhem 39 

em outros departamentos. A coordenação lembrou que a representação técnica não precisa necessariamente ser 40 

um profissional da área de Serviço Social, e chamou atenção sobre a peculiaridade do curso em possuir muitos 41 

alunos com vários tipos de deficiência, fato esse que valida a participação no colegiado de algum TAE que 42 

trabalhe no Núcleo de Acessibilidade. O colegiado acatou a sugestão da professora, e como encaminhamento 43 

a coordenação enviará um e-mail para o Núcleo de Acessibilidade, questionando os quanto ao interesse de 44 

algum servidor participar com membro (a) Tae represente no colegiado do curso de Serviço Social. Com 45 

relação a participação discente a representante Lourdes informou que foi feita uma assembleia entre os 46 

discentes, mas que não houve a composição de chapa, devido à baixa participação dos alunos, tendo em vista 47 



que dos 100 possíveis, apenas 8 estavam presentes. A coordenadora lembrou que a próxima reunião de 48 

colegiado ocorrerá no dia 25 de novembro, desta forma, orientou que os discentes, se possível consigam 49 

apontar um representante até esta data, tendo em vista a urgência dessa pauta. A discente Lourdes em resposta, 50 

falou sobre a dificuldade que os discentes vêm enfrentando para se reunirem durante o período de pandemia, 51 

mas que acredita que até a próxima reunião de colegiado conseguirão indicar formalmente seus representantes. 52 

A professora Cristiane sugeriu que a reunião de colegiado do dia 25 de novembro fosse alterada para uma data 53 

anterior, tendo em vista que a reunião dos discentes ocorrerá no dia 27 deste mês. A coordenação acatou a 54 

sugestão da professora, e colocou a proposta em regime de votação. De forma unânime o colegiado aprovou a 55 

alteração da reunião de colegiado do curso para o dia 11 de novembro. 2.2 – Regimento Interno do Colegiado; 56 

Novamente em razão da futura avaliação do curso, a coordenadora falou sobre a importância de regularizar 57 

este e outros documentos que fazem parte do curso. Salientou que outrora o colegiado já elaborou uma proposta 58 

de regimento que já foi inclusive encaminhada para análise técnica PROGRAD, que a devolveu com algumas 59 

sugestões de alteração. A professora Iana, que está participando juntamente a professora Geusina e a discente 60 

Lourdes da análise dessas sugestões, informou que foram feitas algumas pesquisas sobre a legislação pertinente 61 

e construído um rascunho, contudo, segundo a professora é necessário um debate coletivo mais amplo para 62 

ajustar o documento às particularidades do curso. Professora Geusina em consonância com a professora Iana, 63 

argumentou que ao analisar a proposta de regimento entendeu que o documento foi construído para dirimir 64 

situações específicas do colegiado para um dado momento, mas que futuramente não atenderia de forma eficaz 65 

outras situações, dessa forma, considera necessária a realização de discussões ampliadas para alteração de 66 

algumas partes do texto. Professora Cristiane lembrou que esse documento foi elaborado a partir do colegiado 67 

e do NDE do curso e pautado nas legislações internas da Unila, e que mesmo assim a PROGRAD sugeriu que 68 

fossem feitas algumas pequenas alterações. Ressaltou que caso o colegiado optasse por fazer alterações 69 

maiores no documento, como proposto pelas professoras Iana e Geusina, a discussão teria que retornar a todas 70 

as instâncias novamente (NDE e Colegiado) para uma nova análise das legislações atuais e passar novamente 71 

pelo crivo da PROGRAD. Dessa forma, percebeu-se a sugestão de duas propostas; proposta 01 da professora 72 

Cristiane de se manter o texto atual e dar seguimento na formalização deste documento; proposta 02 da 73 

professora Geusina, de alterar a proposta de regimento do colegiado e discutir novamente nas instâncias do 74 

colegiado e NDE, assim que for reconstituído. A coordenação colocou em regime de votação as duas propostas 75 

e por cinco votos favoráveis a proposta 02 e dois votos favoráveis a proposta 01, ficou encaminhado que essa 76 

discussão será novamente encaminhada ao NDE, assim que o mesmo for reconstituído, para novas discussões 77 

coletivas sobre o assunto. 2.3 – Oferta de componentes curriculares Ciclo III e TCC; A coordenadora abriu 78 

a pauta informando que após diversas reuniões entre os docentes do curso foi consensuado que nesse semestre 79 

(2020_02) o curso  ofertar  no Ciclo III apenas a disciplina  “Tópicos especiais em Serviço Social II”, tendo 80 

em andamento a disciplina proposta  para o II ciclo e “Tópicos Especiais em Serviço Social I”,  ambas ofertadas 81 

em  forma de módulos com carga horária de 68 horas-aula, possibilitando que posteriormente os alunos 82 

consigam fazer a equivalência das mesmas. Os professores também acertaram que não haverá nesse semestre 83 

a oferta da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, nem Orientação de TCC, tendo em vista a 84 

preocupação com a qualidade dessa oferta nesse período de adaptação ao ensino remoto. Contudo, a 85 

coordenadora salientou que os professores assumiram o compromisso de analisar para o próximo semestre a 86 

possibilidade da oferta de TCC e Estágio, a partir das novas normativas vigentes e estando vinculado esse 87 

encaminhamento ao quadro sanitário do momento de oferta. Professora Cristiane lembrou a todos que a 88 

disciplina ofertada pelo curso, tem como um de seus objetivos, a experiência, adaptação e aprendizagem ao 89 

ensino remoto. Falou ainda sobre a recente discussão da gestão sobre a possibilidade do retorno das atividades 90 

acadêmicas para o próximo semestre ser de forma remota, tendo em vista que uma vacina a nível nacional não 91 

ficará, do seu ponto de vista, pronta até o meio do próximo ano. 2.4 – Aprovação dos Planos de Ensino das 92 

disciplinas ofertadas no Ciclo II. Os professores da disciplina de Tópicos Especiais em Serviço Social 93 

apresentaram na sua integralidade toda a proposta do Plano de Ensina, a qual foi submetida e votação e 94 

aprovada por unanimidade. Em seguida a Professora Juliana apresentou em sua integralidade o Plano de Ensino 95 

da disciplina Serviço Social e Pensamento Social, ofertada aos ingressantes do curso de Serviço Social, o qual 96 

foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. Posteriormente passou-se a discussão aos IINFORMES: 97 



1.  Aprovação de vaga professor efetivo COSUEN Professora Juliana informou que foi aprovada em reunião 98 

da COSUEN, realizada no dia 09/10/2020 a aprovação de uma vaga de professor efetivo para o Curso de 99 

Serviço Social, lembrando que tal feito é uma vitória para o Curso de Serviço Social ante a todo o processo 100 

histórico de luta para a ampliação do quadro de docentes do curso. 2. Contratação Professor Visitante – A 101 

coordenadora de curso informa que recebeu email do DAP solicitando o preenchimento de mais um formulário 102 

para dar prosseguimento ao processo de contratação da candidata aprovada no PSS/Visitante. Tal foi 103 

prontamente preenchido e encaminhado ao Departamento, estando no aguardo de prosseguimento do processo. 104 

3. Reunião aberta ILAESP – Professora Juliana solicita a Profa. Cristiane, participante da referida reunião, 105 

que contextualize os temas tratamos na Reunião aberta do ILAESP, ocorrida no dia 15/10/2020, tendo como 106 

ponto de pauta a questão do ensino remoto-, considerando estar com muita dor de garganta e, 107 

consequentemente com a fala prejudicada. Professora Cristiane apresentou os pontos principais discutidos na 108 

Reunião, enfatizando o cenário de incertezas para a volta do ensino presencial sem a aprovação de uma vacina; 109 

4. Disciplina Prof. Wolney: Professora Juliana e Cristiane retomaram o histórico de ações realizadas, tanto 110 

no período da coordenação anterior (Profa. Cristiane); quanto do atual (profa. Juliana que assumiu a 111 

coordenação em 05/08/2020) para o encaminhamento de soluções para a situação. Foi informado aos discentes 112 

o conteúdo da última informação quanto a situação dessa disciplina, procedendo-se a leitura do e-mail da Profa. 113 

Claudia, atual coordenadora do curso de Economia, no qual informa, que após diversas consultas, entende que 114 

a melhor solução de encaminhamento seria a reoferta da disciplina, ainda esse semestre para que os estudantes 115 

consigam cumprir essa pendência. A informação gerou desconforto entre todos e presentes e discutiu-se sobre 116 

a forma de encaminhamento. O conjunto de professores, em unanimidade se manifestou indignado com a 117 

proposta de que os discentes teriam que cursar novamente a disciplina.  A atual coordenação de curso registrou 118 

que elaboraria um dossiê com todas as orientações recebidas, bem como a troca de e-mail realizadas desde o 119 

falecimento trágico do Prof. Wolney, evidenciando que ante as orientações recebidas pelo DEACA, ficou 120 

acordado que o curso de Economia designaria um professor para finalização da disciplina, sem a necessidade 121 

de que os discentes cursassem novamente o componente, o que seria no mínimo injusto com esses, e com o 122 

próprio Prof. Wolney, que cumpriu todos os compromissos estabelecidos no Plano de Ensino, excetuando-se 123 

o registro de notas e frequências da disciplina. De maneira a dar mais ênfase a solicitação de que um professor 124 

designado pela coordenação do curso de Economia realizasse o fechamento da disciplina (a partir das 125 

orientações recebidas), ficou consensuado que os alunos cursantes dessa disciplina  - Questões do Capitalismo 126 

Contemporâneo; incluindo-se os estudantes de outros cursos matriculados  elaborariam um documento para 127 

fortalecer tal solicitação, expressando que de fato as aulas e atividades previstas no Plano de Ensino foram 128 

ministradas e as avaliações previstas no mesmo  realizadas. Considerando a urgência no encaminhamento da 129 

situação.  Profa. Juliana, solicitou brevidade no envio do documento a coordenação de curso, para que pudesse 130 

anexar ao dossiê, em processo de elaboração pela Prof, Juliana e Cristiane, a ser enviado ao DEACA para a 131 

revisão da última decisão (cursar novamente a disciplina), evidenciando indignação quanto ao último 132 

encaminhamento,   requerendo a manutenção da orientação do DEACA  de que um professor designado pelo 133 

curso de Economia realizasse o fechamento da mesma, sem a necessidade de cursar novamente o componente. 134 

As representações discentes presentes concordaram com o encaminhamento e comprometeram-se a elaborar o 135 

documento e enviá-lo com a maior brevidade possível a coordenação do curso de Serviço Social.  Sem mais, 136 

eu, Jonatas Camargo, redator desta ata, juntamente à coordenadora Juliana, lavramos esta ata, que se aprovada, 137 

será assinada pelos demais presentes.   138 
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