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ATA 010/2021 REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 5 

No dia oito de dezembro 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 eu Jonatas Camargo, membro técnico e redator desta ata, a coordenadora do 8 

curso, professora Juliana Domingues, o(a)s professore(a)s Maria Bernadete Reis  Maia, Ana Carolina Teixeira, 9 

Talita De Melo, Cristiane Sander, Katia Hale, Maria Geusina da Silva e  Elmides Araldi. A representante 10 

discente Maria de Lourdes, justificou sua ausência por problemas de saúde de seu cônjuge. Professora 11 

Lucimara não justificou sua ausência. Na sequência, a coordenadora submeteu as propostas de pauta 12 

progressivamente enumeradas e por último os informes. EXPEDIENTE: 1.1 Aprovação da Ata nº 009/2021 13 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL. Sem nenhuma 14 

solicitação de alteração e por unanimidade o colegiado aprovou a ata da reunião de colegiado anterior, de 15 

número 009/2021.II- ORDEM DO DIA: 2.1 – Justificativa cancelamento reunião Colegiado mês de 16 

novembro; A coordenação abriu a pauta explicando que a reunião de colegiado prevista para acontecer no dia 17 

18 de novembro, foi adiada por conta da  realização da Semana Acadêmica de Ensino, Pesquisa e Extensão- 18 

SIEPE,  evento este,  registrado no Calendário Acadêmico em que estão previstas a participação docente e 19 

discente . Em razão dessa situação, a coordenação optou por adiar a reunião para a data de hoje. Também em 20 

virtude desse cancelamento explicou que o curso utilizou  esse período  para se reunir e tratar sobre outros 21 

temas  importantes para o curso, como a implementação da  curricularização da extensão, processo de  22 

reconhecimento de curso, concurso  para contratação de professor efetivo, entre outros. Sem mais, esta pauta 23 

foi encerrada.2.2 Apreciação e aprovação do calendário de Reuniões Ordinárias de Colegiado 1 semestre 24 

2022; Nesta pauta a coordenação questionou se os(as) presentes gostariam discutir toda a programação de 25 

reuniões até junho do próximo ano ou agendar apenas as próximas até março, que é o mês final desse semestre. 26 

Primeiro, por maioria os presentes decidiram por alterar o dia das reuniões de colegiado, sendo terça-feira o 27 

dia mais votado para as reuniões acontecerem. Desta forma, as próximas reuniões de colegiado acontecerão às 28 

terças-feiras. Por segundo e novamente por maioria foi decidido agendar apenas duas próximas reuniões até 29 

março, sendo a primeira a ocorrer no dia 15 de fevereiro de 2022 e a segunda para o dia 15 do mês de março 30 

de 2022. Sem mais esta pauta se deu por encerrada.2.3 – Apreciação da solicitação de trancamento total do 31 

curso do discente Diego Henrique da Conceição Santana e Andrey Henrique Jesus de Lemos; A 32 

coordenadora fez a observação que a solicitação do discente Diego Henrique veio da secretaria acadêmica sem 33 

o documento que contém a justificativa, contudo, a solicitação do Andrey Henrique, segundo a coordenadora 34 

veio completa. Por unanimidade o colegiado aprovou a solicitação de trancamento dos discentes Diego 35 

Henrique e Andrey Henrique. Sem mais, esta pauta se deu por encerrada. 2.4 – Reunião com 36 



PROGRAD/PROGEPE/DENDEC e outros sobre os processos de curricularizacao da extensão; Revisão 37 

do PPC; Avaliação de reconhecimento do curso e realização do concurso. 38 

Esta pauta foi iniciada com a coordenação explicando que devido ausência de representantes discentes nesta 39 

reunião e a falta de uma posição definida pelos professores(as), acerca dos vários temas desta pauta, foi 40 

decidido que a mesma será rediscutida na próxima reunião de colegiado. Professora Geusina concorda com 41 

adiar a pauta, mas sugere para o colegiado que demandas exercidas pelas professoras do curso, tais como 42 

atividades complementares, curricularização da extensão, revisão de PCC, reconhecimento do curso, entre 43 

outras, sejam formalizadas/regularizadas através de comissões acadêmicas para que as mesmas possam ser 44 

incluídas como horas-atividades no PITD de cada docente. A coordenadora concordou e salientou que agora 45 

que os institutos estão responsáveis pela emissão das portarias, fica mais fácil instituir as comissões para 46 

desenvolver tais atividades de modo formalizado. Os demais presentes concordaram com o posicionamento e 47 

por maioria foi deliberado agendar uma reunião do NDE para discutir essa e outras questões, no dia 10 de 48 

fevereiro de 2022. Conforme dito pela coordenação, esta pauta será retomada na próxima reunião de colegiado. 49 

Sem mais, esta pauta foi encerrada. III – INFORMES: 1. Férias da Coordenação e substituto; A 50 

coordenação informou que estará de férias entre os dias 01 e 30 de janeiro de 2022 e como a vice-coordenadora 51 

também estará de férias no mesmo período, todas as demandas para a coordenação deverão ser encaminhadas 52 

ao professor Fábio Borges, diretor do Instituto, que ficará responsável pelo curso nesse período. 2. Concurso 53 

professor efetivo Serviço Social; Foi instituída a banca para realização do concurso para professor efetivo, 54 

que acontecerá a partir do dia 13 de dezembro. Regularização das atividades complementares; Após o longo 55 

processo de regularização das atividades complementares, já está vigente a nova tabela de atividades 56 

complementares do curso e as próximas avaliações já serão feitas conforme essa nova tabela; Regimento do 57 

colegiado; A coordenadora informa que recebeu email do  DENDC consultando se daríamos continuidade no 58 

processo de elaboração do Regimento do Colegiado, o qual foi respondido que no momento não teríamos 59 

condições de dar continuidade em razão da necessidade de priorizar a curricularização da extensão, 60 

reconhecimento de curso e a realização do concurso. Em devolutiva, recebemos a resposta de que o 61 

departamento só teria condições de retomar o Regimento em meados de 2022, também em razão dos processos 62 

de implementação de curricularização de todos os cursos da UNILA.  Disciplina Português Básico para 63 

estrangeiros; A coordenadora pediu para as professoras do curso para divulgar a notícia aos seus alunos que 64 

haverá a reoferta no formato condensado da disciplina “Português para Estrangeiros”, especialmente para os 65 

calouros que por alguma razão não conseguiram se matricular nesta disciplina durante o semestre. Sem mais, 66 

eu, Jonatas Camargo, redator desta ata, juntamente à coordenadora Juliana Domingues, lavramos esta ata, que 67 

se aprovada, será assinada pelos demais presentes. Foz do Iguaçu, 08 de dezembro de 2021. 68 
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