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

plataforma do Googlemeet, às 14:00hs os integrantes do NDE: Talita de Melo Lira – presidente do 8 

NDE; Cristiane Sander, secretaria do NDE, Elmides Maria Araldi, Ana Carolina Teixeira Delgado e 9 

Juliana Domingues, coordenadora do Curso de Serviço Social. Tendo por pauta: 1.Apreciação do 10 

Edital de Concurso Público para professor efetivo de Serviço Social; 2.Aprovação da nova tabela de 11 

atividades complementares; 3.Discussão do estudo sobre o impacto do atraso na formação dos 12 

estudantes; 4.Retomada da discussão de revisão do PPC; 5.O que houver. A presidente do NDE abriu 13 

a reunião e em seguida a professora Juliana pediu que fosse retirado de pauta o ponto sobre o Edital 14 

do Concurso, sugerindo que o mesmo fosse debatido em reunião de professores, considerando que 15 

esta ata irá ser publicizada prejudicando a lisura do processo seletivo. Em seguida passou-se para a 16 

apreciação do segundo ponto de pauta: Aprovação da nova tabela de atividades complementares. 17 

Considerando-se que esta já foi amplamente debatida entre os docentes, estudantes e o colegiado, a 18 

mesma foi aprovada por unanimidade. Posteriormente passou-se para o terceiro ponto de pauta: 19 

Discussão do estudo sobre o impacto do atraso na formação dos estudantes. A prof. Juliana tomou a 20 

palavra, relatando que tem recebido muitas solicitações por parte dos discentes diante de dúvidas 21 

sobre as possibilidades de jubilamento, TCC, Estágio. Juliana falou também que se reuniu com um 22 

grupo de estudantes (representantes do CA-Centro Acadêmico) sobre os impactos no atraso da 23 

formação dos estudantes, devido aos reflexos da pandemia e a falta de professores no curso, onde 24 

saíram como indicativos: realizar uma assembleia geral do Curso, entre final de março e meados de 25 

abril; a participação dos mesmos nas reuniões do NDE, quando estiver em pauta o debate sobre os 26 

impactos do atraso na formação dos estudantes; e também de que seria necessário discutir sobre 27 

reoferta de disciplinas, concurso para professores, debatendo formas de repor/ recuperar os atrasos do 28 

curso; Solicitaram ainda que os professores abram a disponibilidade de liberar os estudantes para a 29 

assembleia. A prof. Ana Carolina sugeriu os dias 25/03 ou 08/04. Talita sugeriu criar uma comissão 30 

para fazer o estudo. Juliana sugere que essa comissão seja indicada na Assembleia Geral, composta 31 

por, em torno, de quatro a cinco pessoas, dois professores e dois ou três estudantes. Após passou-se 32 

para o quarto ponto de pauta: Retomada da discussão de revisão do PPC. Primeiramente, deverá ser 33 

feita uma retomada dos debates que foram feitos até o momento na gestão anterior. Ficou deliberado 34 

que o NDE se reunirá toda primeira quarta-feira do mês, sendo desta forma, a próxima reunião dia 07 35 

de abril de 2021. Talita vai conversar com a professora Geusina para fazer essa retomada do PPC na 36 

próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, às 15:00hs encerrou-se a reunião e eu Cristiane Sander 37 

lavrei e assino a presente ata. 38 
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