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Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, reuniram-se de forma remota, através da 7 

plataforma do Google Meet, às 14h00, as integrantes do NDE: Talita de Melo Lira – presidente do 8 

NDE; Cristiane Sander, Elmides Maria Araldi, Maria Geusina da Silva, Juliana Domingues, 9 

coordenadora do Curso de Serviço Social, as professoras visitante do Curso Kátia Hale dos Santos e 10 

Maria Bernadete Reis Maia. Tendo por pauta: 1. Situação de indisciplina discente; 2. Definição das 11 

Comissões para Revisão do PPC, Ações de Atividades Complementares (ACC), Curricularização da 12 

extensão, Reconhecimento do Curso de Serviço Social; 3. Retomada do Reconhecimento do Curso de 13 

Serviço Social; 4. O que houver. A presidente do NDE abriu a reunião e foi feita leitura da ATA 14 

04/2021 pela professora Talita, que foi aprovada pelos demais. Em seguida a professora Juliana 15 

solicitou inversão dos pontos de pauta, isto é, a terceira pauta fosse discutido em primeiro, pois teria 16 

outro compromisso institucional às 16h00. A inversão foi feita e passou-se para discussão da 17 

retomada do reconhecimento do curso. Professora Juliana iniciou a leitura das orientações e 18 

especificou os trâmites necessários para a preparação dos documentos docentes e do curso repassados 19 

pelas instâncias responsáveis, salientando a necessidade de dividir o corpo docente em grupos para 20 

viabilizar o processo. Professora Geusina destacou que em sua gestão, grande parte desses 21 

documentos foram organizados e só precisaria retomar a organização. A professora sugeriu também 22 

que fossem formadas comissões para oficializar diante do administrativo do Instituto Latino-23 

Americano de Economia, Sociedade e Política (ILAESP). Como encaminhamento, a professora 24 

Juliana solicitou que os docentes fossem divididos em dois grupos: Grupo de trabalho responsável 25 

pela organização do reconhecimento do curso, e outro responsável pela curricularização da extensão. 26 

O segundo ponto da pauta foi iniciado. Os docentes ficaram organizados da seguinte forma: 1. Grupo 27 

Reconhecimento do Curso - Professoras Juliana, Geusina e Katia; 2. Grupo Curricularização da 28 

Extensão – Professora Talita, Cristiane, Elmides e Maria Bernadete. Foi sugerido pela profa. Juliana 29 

que estabelecesse um prazo de vigência do mandato das comissões. Como sugestão sobressaíram 30 

mandatos de dois semestres e um ano. Em votação o prazo de um ano venceu. Posteriormente, a 31 

professora Talita apresentou quatro possíveis comissões para serem organizadas e institucionalizadas, 32 

são elas: comissão de Atividades Complementares (AAC), Curricularização, Revisão do Curso e 33 

Revisão do Projeto Político Pedagógico (PPC). Professora Geusina debateu que existem vários 34 

assuntos a serem aprofundados e considerados. Por votação, o NDE decidiu que a revisão do PPC e 35 

AAC precisam de um debate mais profundo e que na próxima reunião seria debatido, tendo em vista 36 

que o grupo de curricularização da extensão ainda apresentaria as sugestões de modificações da 37 

matriz do curso. O último ponto de pauta debatido foi a situação de indisciplina dos discentes. A 38 

professora Juliana especificou a situação que alguns discentes exigem emissão de presença sem 39 

comparecer às aulas síncronas. A professora Cristine destacou ter enfrentado algumas situações 40 

similares, nas quais os alunos questionaram notas das avaliações e frequência sem terem realizados as 41 

atividades assíncronas solicitas. A professora Elmides e Juliana relataram algumas situações 42 

específicas que chegaram à falta de respeito de alguns discentes para com a professora da disciplina e 43 

a coordenação. A professora Talita informou que vivenciou algumas situações de incompreensão por 44 

parte de alguns alunos da disciplina que ministra, principalmente pela forma como alguns discentes 45 



 

comunicam as questões a serem resolvidas, por vezes, estas são comunicadas com rispidez. A 46 

professora Geusina sugeriu a realização de uma reunião com os discentes para refletir sobre a relação 47 

acadêmica entre professores e alunos. Profa. Juliana enfatizou a importância de tais orientações, 48 

principalmente no que concerne direcionamentos sobre como agir diante de uma situação de 49 

indisciplina. Contudo, as professoras concordaram que se faz necessário uma reunião para 50 

esclarecimentos e conciliação, tendo em vista o início das orientações de Trabalho de Conclusão de 51 

Curso (TCC). A professora Talita sugeriu que a reunião se realizasse no final do semestre, no 52 

fechamento da disciplina que ministra. Como ponto o que houver, a professora Elmides acrescentou a 53 

necessidade de verificar a situação do curso para o retorno presencial. Professora Juliana fez lembrar 54 

que, em documentos institucionais publicizados anteriormente, continha diretrizes que atribuíam a 55 

cada colegiado autonomia para debater o retorno presencial. Informou que outros cursos estão em 56 

fase de decisão que podem servir de modelo para o debate sobre a presencialidade deste curso. Todos 57 

os membros do NDE concordaram que faz necessário uma reunião que está pauta seja central. Assim, 58 

encerrou-se a reunião e eu, Maria Bernadete Reis Maia, lavrei a presente ata, que se aprovada, será 59 

assinada pelos demais. 60 
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