
  Ministério da Educação 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 1 

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA 2 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 3 

 4 
ATA 009/2021 REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 5 

No dia três de novembro de dois mil e vinte e um, reuniram-se no ambiente virtual, por meio da ferramenta 6 

Google Meet, os(as) membros do colegiado do Curso de Serviço Social para reunião ordinária, que teve início 7 

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

Maria Bernadete Maia, Ana Carolina Teixeira Delgado , Talita De Melo Lira , Cristiane Sander, Katia Hale 9 

dos Santos , Elmides Araldi, os representantes discentes Maria de Lourdes Aquino, Stefani Silvero, Tatiana 10 

Paez e eu Jonatas Camargo, membro técnico e redator desta ata. Na sequência, a coordenadora submeteu as 11 

propostas de pauta progressivamente enumeradas e por último os informes. I – EXPEDIENTE - 1.1 12 

Aprovação da Ata nº 008/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO DO CURSO DE SERVIÇO 13 

SOCIAL. Sem nenhuma solicitação de alteração o colegiado aprovou na íntegra a Ata número 008/2021.II- 14 

ORDEM DO DIA2.1 – Apresentação da Professora Visitante Maria Bernadete Maia: A coordenadora 15 

abriu a pauta dando boas-vindas à nova professora do curso, Maria Bernadete Maia, que teve seu contrato 16 

iniciado no começo deste mês. Em seguida, passou a palavra à professora, que por sua vez se apresentou e 17 

falou sobre sua carreira e o trabalho desenvolvido em outras universidades. Agradeceu a todo apoio que está 18 

recebendo tanto dos professores, como dos alunos e que está com boas expectativas em relação ao trabalho na 19 

UNILA.2.2 – Matrículas com choque de horário: A coordenação abriu a pauta informando sobre o 20 

posicionamento dos professores do curso de não permitir matrícula com choque de horário, a não ser em casos 21 

especiais, que serão analisados individualmente pela coordenação e professores(as) do curso. Desta forma, ao 22 

questionar os demais membros(as), o colegiado retificou o posicionamento do curso quanto a este 23 

posicionamento de não permitir matrícula de alunos com choque de horários, salvo situações especiais a serem 24 

analisadas individualmente pela coordenação do curso e professores.2.3 – Recepção dos Calouros: A 25 

coordenadora abriu a pauta informando sobre a necessidade do curso se organizar quanto a recepção dos 26 

calouros, de modo a organizar um evento online para receber esses(as) estudantes. A representante discente 27 

Tatiane Paez, informou que já está se mobilizando e entrando em contato com esses discentes através do e-28 

mail e grupos no whatsapp, e pretende realizar 3 encontros, sendo o primeiro nessa quinta-feira com a 29 

participação apenas de discentes, para que se conheçam e troquem informações importantes sobre o curso. O 30 

segundo encontro seria entre todas as turmas e professores(as). E o terceiro seria uma roda de conversa sobre 31 

o filme “Do outro lado do atlântico” que trata sobre as semelhanças entre Brasil e África, e a relação deste 32 

tema com a UNILAB. Foi definido que o primeiro encontro será nessa quinta-feira 04/11/2021, o segundo na 33 

aula da professora Cristiane, que ocorrerá na próxima terça-feira, dia 09/11/2021 e o terceiro no dia 11/11/2021. 34 

Sem mais o colegiado aprovou esta pauta e a mesma foi encerrada.2.4 - Férias docentes e cobertura da 35 

coordenação: Esta pauta foi iniciada pela coordenação e discutida rapidamente entre os professores, mas por 36 

consenso foi adiada para outra data a ser discutida entre o conjunto de professores(as). Sem mais, esta pauta 37 



foi encerrada.2.5 – Apresentação dos Planos de Ensino Período 2021.06: De maneira sequencial, as 38 

professoras Cristiane Sander, Bernadete Maia, Elmides Araldi, Katia Hale, Maria Geusina, Juliana Domingues, 39 

Talita De Melo, fizeram a exposição das ementas, bibliografias e planejamento de aulas e avaliações, referentes 40 

às disciplinas as quais ministrarão neste semestre de acordo com o formulário de oferta de componentes 2021-41 

6. A professora Talita em uma de suas disciplinas, SER0074 - Metodologia Do Trabalho Científico, notou que 42 

muitos dos alunos matriculados não concluíram a disciplina SER0033 - Pesquisa Em Serviço Social, que de 43 

acordo com o plano de ensino serve como base para a disciplina de Metodologia. Desta forma, a professora 44 

sugeriu como encaminhamento uma conversa com esses discentes matriculados no sentido de orientá-los 45 

quanto a forma que a disciplina de Metodologia foi estruturada para atender especialmente a demanda de 46 

estudantes que já estejam elaborando trabalhos científicos, e que aqueles que não chegaram nessa etapa teriam 47 

muitas dificuldades para acompanhá-la e o ideal seria o cancelamento da matrícula neste componente. O 48 

encaminhamento foi aprovado pelo colegiado, com o adendo de que caso esses estudantes não queriam se 49 

desmatricular voluntariamente no componente, será feita uma lista compulsória daqueles(as) que não estão em 50 

condições de cursar a disciplina SER0074 - Metodologia Do Trabalho Científico e na sequência o 51 

cancelamento da matrícula dos mesmos(as) nesta disciplina. Sem mais, o colegiado aprovou todos os planos 52 

de ensino das respectivas professoras, referentes a este semestre de 2021.6.III – INFORMES:1. Concurso 53 

público (informações gerais); Não houve resposta por parte da PROGEPE, em relação ao orçamento para 54 

financiar o concurso de Serviço Social previsto para acontecer entre os dias 13 e 17 de dezembro. Desta forma, 55 

a coordenadora informou que enviará um ofício diretamente ao pró-reitor da PROGEPE, solicitando 56 

providências em relação a este tema. 2. Retomada do Processo de Reconhecimento do curso MEC; A 57 

coordenadora informou que recebeu um e-mail falando sobre a retomada do processo de reconhecimento do 58 

curso que havia paralisado devido a pandemia. Nesse sentido o curso em breve deverá produzir uma série de 59 

documentos e providências necessárias para a continuação desse processo. 3. Informe professora Talita: A 60 

professora informou que participou da reunião da A Comissão de Acompanhamento de Estudantes Refugiados 61 

e Portadores de Visto Humanitário (CAERH) e da A Comissão Permanente de Acesso e Permanência dos 62 

Povos Indígenas na UNILA (CPAPI). Informou que essas comissões vem a dois anos acompanhando esses 63 

alunos e esse ano teve seu primeiro contato com os coordenadores de curso, informando quantos e quem são 64 

esses alunos, de forma, que cada curso também faça acompanhar e auxiliar esses discentes em situação de 65 

vulnerabilidade. Sem mais, eu Jonatas Camargo, junto à coordenação do curso, lavramos esta ata, que se 66 

aprovada, será assinada pelos demais. Foz do Iguaçu, 03 de novembro de 2021. 67 
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CRISTIANE SANDER

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAESP (10.01.06.02.04)

Matrícula: 3054534

 (Assinado digitalmente em 10/02/2022 16:12 )
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PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
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Matrícula: 1408780
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JULIANA DOMINGUES

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CSERVSOC (10.01.06.02.04.03.04)

Matrícula: 2306677

 (Assinado digitalmente em 09/02/2022 14:01 )
KATIA HALE DOS SANTOS

PROFESSOR VISITANTE

ILAESP (10.01.06.02.04)

Matrícula: 3231734

 (Assinado digitalmente em 08/02/2022 09:18 )
MARIA BERNADETE REIS MAIA

PROFESSOR VISITANTE

ILAESP (10.01.06.02.04)
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 (Assinado digitalmente em 14/02/2022 16:59 )
MARIA GEUSINA DA SILVA
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Matrícula: 2089333

 (Assinado digitalmente em 08/02/2022 09:49 )
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