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Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, reuniram-se de forma remota, através 7 

da plataforma do Googlemeet, às 18:00hs 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, a professora Ana Carolina Becker Nisiide, as professoras 10 

visitantes Maria Bernadete Reis Maia e Kátia Hale dos Santos. A presidenta do NDE justificou 11 

ausência a prof. Ana Carolina Teixeira Delgado. A reunião teve por pauta: 1 Revisão dos Parâmetros 12 

do TCC; 2 Solicitação de quebra de requisito de Estágio III solicitada pelo discente Paulo Roberto 13 

Glanert; 3 Levantamento do estudo das bibliografias junto a BIUNILA; 4 O que houver. A professora 14 

Talita abriu a reunião dando boas-vindas a todas, especialmente a professora Ana Carolina Becker 15 

Nisiide, que tomou posse como professora efetiva no Curso de Serviço Social recentemente. Em 16 

seguida a professora Juliana passou alguns informes do Curso: 1. Relato da reunião organizada a 17 

partir da direção do ILAESP com representantes da Progepe, Prograd, Prae, Coordenação de Centro 18 

em conjunto com a Coordenação do Curso e Estágio e representação discente, tendo por pauta as 19 

dificuldades do Curso de Serviço Social, diante da histórica falta de docentes no curso, fazendo com 20 

que mais uma vez não seja ofertado de forma regular Estágio Obrigatório I e a não possibilidade de 21 

Supervisionar Estágio Não-Obrigatório; 2. Retornos dos professores de outras áreas e seus colegiados 22 

em relação a oferta dos componentes de forma remota para o próximo semestre 2021.6 (equivalente 23 

ao 2021.2); 3. Processo de Reconhecimento do Curso – a coordenação do Curso está junto com o 24 

apoio as coordenações organizando a documentação do curso para a terceira etapa do processo de 25 

reconhecimento, que seria a visita in loco, mas que deverá acontecer de forma remota, portanto, é 26 

preciso digitalizar toda a documentação solicitada. Em seguida foi feita a leitura da Ata 01/2022 pela 27 

professora Maria Bernadete, aprovadapela maioria, com a abstenção da professora Ana Carolina 28 

Becker Nisiide. Talita passa para o primeiro ponto de pauta - Revisão dos Parâmetros do TCC – ele 29 

relembra que a primeira versão dos Parâmetros foi aprovada em 2019 e que em 2020/21, diante do 30 

Ensino Remoto, foram adequados, considerando que naquele momento o TCC foi realizado em 31 

duplas e de forma remota, necessitando desta forma, algumas adequações. E que agora a partir das 32 

experiências realizadas e diante das dificuldades apresentadas com a elaboração e produção do TCC 33 

em duplas, ficou definido que voltará a ser de forma individual e também com as experiência do TCC 34 

em 2019, devemos fazer adequações nos Parâmetros do TCC, portanto, após considerações das 35 

demais professoras, para otimizar o processo de revisão, optou-se de forma unanime a criação de uma 36 

comissão para apresentar uma proposta para a próxima reunião do NDE, que deverá ocorrer no início 37 

do próximo semestre letivo. A comissão ficou composta por: Talita de Melo Lira, Cristiane Sander, 38 

Maria Bernadete Reis Maia e Ana Carolina Becker Nisiide. Ainda dentro deste ponto de pauta foi 39 

escolhida como nova coordenadora de TCC a professora Ana Carolina Becker Nisiide, e levantado o 40 

indicativo de que, quem coordenaria o TCC também ministraria os componentes OTCC I e II, no 41 

entanto, como já há uma distribuição e atribuição de aulas para o próximo semestre, não iremos fazer 42 

alterações e ficará a professora Maria Bernadete como professora do componente OTCC I. ; 2 43 

Solicitação de quebra de requisito de Estágio III solicitada pelo discente Paulo Glanert – o discente 44 

Paulo solicitou a quebra de pré-requisito da disciplina SER0037 Estágio III, considerando que, na 45 

reunião de Colegiado do dia 29 de março de 2022, ficou definido que diante do reduzido quadro 46 

docente do Curso, não será ofertado Estágio Obrigatório em Serviço Social I, que o discente deveria 47 

cursar para poder se manter no Estágio Não-Obrigatório, conforme deliberação em Colegiado (Atas 48 

do Colegiado 02/2021 e 03/2021).  A solicitação da quebra de pré-requisito do discente Paulo 49 

Roberto Glanert foi negada por unanimidade, devido a inviabilidade pedagógica que traria ao 50 



 

discente prejuízo na formação, considerando que não teria produzido a caracterização institucional, 51 

documento do estágio I e formulado o projeto de intervenção a partir do conhecimento aprofundado 52 

do espaço sócio-ocupacional estágio II, elementos necessários para a implementação da proposta de 53 

Intervenção no Estágio III. 3 Levantamento do estudo das bibliografias junto a BIUNILA; A 54 

professora Talita, falou que iniciou o levantamento das bibliografias, mas que este é um processo que 55 

leva bastante tempo, pois é necessário conferir todas as referências do PPC com a disponibilidade e 56 

quantidade das referidas na Biblioteca da UNILA. A professora Geusina se dispôs a iniciar uma 57 

verificação das referências bibliográficas. Nada mais havendo a tratar, às 20:40hs encerrou-se a 58 

reunião e eu Cristiane Sander lavrei e assino a presente ata. 59 
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