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ATA 04/2021 REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DE SERVIÇO SOCIAL 5 

- UNILA 6 

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

da plataforma do Googlemeet, às 14:00hs 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 visitante do Curso Gisele Anselmo, 10 

Justificaram ausência: Ana Carolina Teixeira Delgado e Lucimara Flávio dos Reis e Kátia Hale dos 11 

Santos (professora visitante). Tendo por pauta: 1. Processo de revisão do PPC; 2. Curricularização da 12 

extensão; 3. Protocolo de Entrega do TCC; 4. Solicitação Trancamento total do Curso da discente 13 

Marc Arthur Pierre; 5. Solicitação de mobilidade Internacional de Mareike Christiane Will da 14 

universidade de Merseburg; 6. O que houver. A presidente do NDE abriu a reunião e foi feita leitura 15 

da ATA 03/2021 pela professora Cristiane que foi aprovada pelos demais. Em seguida a profa. 16 

Juliana, solicitou inversão dos pontos de pauta, que os pontos 4 e 5 fossem discutidos primeiro, pois 17 

teria que sair da reunião às 16:15h. A inversão foi feita e passou-se para discussão do processo de 18 

trancamento total do Curso, da discente Marc Arthur Pierre, o qual foi aprovado por unanimidade. O 19 

próximo ponto – Mobilidade Acadêmica Internacional, solicitado por Mareike Christiane Will, da: 20 

Hochschule Merseburg da Alemanha, Juliana explica que a estudante vem com bolsa de estudos e 21 

solicita matrícula em: Fundamentos Histórico-Teórico- Metodológicos do Serviço Social I; 22 

Desenvolvimento Capitalista, Estado e Classes Sociais; Serviço Social e Gênero; Questão Social no 23 

Brasil; e Fundamentos da América Latina II. Foi aprovada a mobilidade, no entanto, como algumas 24 

das disciplinas não serão ministradas no semestre que a estudante virá para o Curso, o NDE sugere 25 

que a coordenação do Curso, encaminhe para a candidata as disciplinas a serem ofertadas no semestre 26 

em que a mesma estará na UNILA e sugere cursar de 3 a 4 disciplinas. Posterior a esta discussão, 27 

possou-se para a discussão dos pontos do Processo de Revisão do PPC e da Curricularização da 28 

extensão. Talita trouxe uma síntese de como está o processo de revisão do PPC, iniciado em 2019, 29 

mas que parou diante das demandas do Curso e precarização diante do reduzido número de docentes. 30 

Pontos destacados sobre a Revisão do PPC: Foi iniciado a debate no ano de 2019, retomado em 2021; 31 

Criar grupos de trabalhos para rever as diretrizes do Curso de Serviço Social da UNILA; (Projeto de 32 

Formação Profissional); Rever a matriz Curricular do Curso (disciplinas, ementas, objetivos e 33 

referências); Reduzir o tempo de formação de 5 anos para quatro anos e meio. Sobre as orientações, 34 

normatizações da Curricularização da Extensão a nível nacional através do Plano Nacional de 35 

Educação e documentos produzidos pela ABEPSS, e das Normatizações (Instrução Normativa nº 36 

02/2021/PROGRAD/UNILA) e resoluções (N° 01/2021 Cosuen) da UNILA. Após abriu para o 37 

debate, no sentido de cada membro se posicionar como compreende a extensão e sua curricularização 38 

e de que forma poderíamos implementar a mesma no PPC do Curso e dar continuidade a revisão do 39 

PPC. De forma quase unanime os professores levantaram preocupação no sentido de dar conta das 40 

duas atividades simultaneamente, Revisão do PPC e a curricularização da extensão, diante do número 41 

reduzido de docentes no curso, no momento 5 efetivos e 2 visitantes e que a mesma deverá ser feita 42 

com prazo máximo para o encaminhamento do PPC reformulado à PROGRAD/DENDC até 31 de 43 

maio de 2022. Após o debate e ponderações, ficou definido que no momento centraríamos os debates 44 

apenas naquilo que se refere em adequar a curricularização da extensão no curso, considerando que 45 

no PPC deverá constar um capítulo específico sobre a Curricularização da Extensão e não será feita a 46 

revisão do PCC. Quanto a curricularização, buscou-se compreender de que forma seria possível 47 

incorporar no Curso/PPC, se levantaram várias possibilidades, mas que demandam aprofundamento, 48 

como em disciplinas: Oficinas de Formação Profissional, Estágio Supervisionado, Seminários 49 

Temáticos, Prestação de Serviço, disciplinas específicas de extensão, Questão Social, entre outras. 50 



 

Para aprofundar o debate foram criados trios de professores (Geusina/Juliana/Lucimara; 51 

Talita/Cristiane/Ana Carolina; Elmides/Kátia/Gisele) e cada um irá discutir e trazer para a próxima 52 

reunião: Qual a compreensão de extensão? Que extensão queremos no Serviço Social? Como poderia 53 

ser incorporada no PPC e como ela se articula com as normatizações/regulamentações a nível 54 

nacional (PNE), ABEPSS, Diretrizes Curriculares e UNILA. Qual público-alvo? Formas de 55 

acompanhamento e avaliação da extensão? A próxima reunião do NDE está agendada para o dia 56 

09/09, no entanto, como várias professoras têm dificuldades com o dia da semana, devido a estarem 57 

em aula e atividades de extensão e pesquisa, optou-se em transferir para a quarta-feira, dia 08/09/21, 58 

das 14h às 17hs. O último ponto de pauta, não foi discutido, considerando que alguns professores 59 

tiveram que sair da reunião antes e pelo avançado da hora, optou-se em chamar uma outra reunião 60 

para debater o ponto de pauta. Assim, encerrou-se a reunião e eu, Cristiane Sander, lavrei a presente 61 

ata, que se aprovada, será assinada pelos demais. 62 
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