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lATA 004/20 19 REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL

2Aos nove dias do mês de julho de 2019, às 14:00 horas, na sala de reuniões do ILAESP/UNILA

3reuniram-se os membros do Colegiado do Curso de Serviço Social: Professores: Cristiane Sander,

4Maria Geusina Silva, Talita de Meio Lira, Juliana Domingues, Edina Meyer Vergara, Robson de

5011veira. Discentes: Maria de Lourdes Aquino Echeguren, Stefani Quiõonez Silvero. Ausentes:

6Wolney Carvalho e Rogério Campos. Outros: Wictor Hugo, Andres Amaya. A reunião iniciou-se

7c0m a fala da presidenta Cristiane Sander, dando as boas vindas no semestre letivo e apresentou a

8proposta de pauta: I - EXPEDIENTE: Apreciação e aprovação das Atas n° 003/2019 - CCSS; II -

9ORDEM DO DIA: 2.1 Apreciar e deliberar sobre coordenação de Estágio e vice-coordenação do

loCurso mediante a exoneração do prof. Robson de Oliveira; 2.2 Apreciar e deiiberar sobre

lidistribuição do segundo leitor TCClMonografia I para o semestre 2019.1; 2.3 Apreciar e deliberar

12sobre cronograma das reuniões do Colegiado para 2019.2; 2.4 Homologar "ad referendum"

13Memorando enviado para Coordenadoria de Ralações Internacionais/PROINT a Indicação de

l4Representante para compor Banca de Seleção Internacional (PSI); Após a apresentação iniciou-se a

l5reunião. I - Expediente: 1.1 Apreciação e Aprovação da ATA 003/2019 - CCSS, leu se a ata e foi

l6indicado pela aluna Maria de Lourdes Aquino que as justificativas de ausência das representantes

l7discentes não constava na Ata 003/2019, as quais forma incluidas. A Professora Juliana Domingues
lsressaltou que também faltou incluir o que ficou acordado sobre a limitação das vagas na disciplina

l9optativa em até 35 alunos, garantindo 20 vagas para o curso de Serviço Social e 15 para alunos de

200utr0s cursos. Sendo assim fica aprovado a ATA 003/2019 pelos membros do Colegiado, a

2lCoordenadora Cristiane Sander fará as correções correspondentes para ser assinado pelos membros

22presentes. II Ordem do dia: 2.1 Apreciar e deliberar sobre coordenação de estagio e vice

23coordenação do curso mediante exoneração do professor Robson de Oliveira. O Professor

24Robson de Oliveira ressalta que a Professora Talita deveria estar presente para que possa ser

25deliberada a primeira e segunda pauta 2.2 Apreciar e deliberar sobre distribuição do segundo
261eitor de TCCfMonografia I para o semestre 2019.2, assim fica invertida a ordem das pautas e

27pass0u-se ao seguinte ponto. 2.3. Apreciar e deliberar sobre o cronograma das reuniões do

28c01egiad0 2019.2, a professora Cristiane Sander apresentou uma proposta de cronograma das

29reuniões do colegiado, sendo esta todas as segundas quartas-feiras de cada mês, a proposta foi

30pen5ada tendo em conta os eventos do curso, como a Semana Acadêmica; nesse sentido o Professor

3lA1ex perguntou da possibilidade de mudar a data da Semana Acadêmica; a Professora Cristiane

321evantou que isso deveria ser levado para uma nova reunião de colegiado, ressalta que a data da

33Semana Acadêmica foi prevista para final de setembro e começo de outubro para não coincidir com

34o período das avaliações nas disciplinas. A aluna Maria de Lourdes pede que se for mudada a data da

35Semana Acadêmica para mês de novembro se considere todos os acontecimentos que vão se

36apresentando no final do semestre como provas, seminários, greves, etc para que o aluno consiga

371idar com todas as atividades acadêmicas. A Professora Cristiane orientou ver as disponibilidades das

38sa1as com Nardeli para a Semana Acadêmica para poder deixar pré-agendado a modo de uma melhor

39organização da Semana Acadêmica. Os professores Alex e Édina solicitaram uma reunião com o

4OCentro Acadêmico do Curso de Serviço Social a fim de avançar na organização do evento e

4lapresentar na próxima reunião de colegiado. Sobre o ponto de pauta, foi votado e aprovado o

42ca1endári0 de reuniões, sendo numa quarta-feira reunião de colegiado e as outras quartas-feiras do
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43mê5 reunião de professores e NDE. 2.4. Homologar "ad referendum" Memorando enviado para

44Coordenadoria de Relações Internacionais/PROINT a Indicação de Representante para

45c0mp0r Banca de Seleção Internacional (PSI) A professora Cristiane indicou que este ponto foi

46retirado já que não cabe a coordenação encaminhar o memorando senão ao Diretor do ILAESP, mas

47foram indicados trés nomes de professores do curso para a composição da Banca, Maria Geusina,

48Juliana e Édina. Na sequência falou-se dos HI- INFORMES: A professora Juliana informou que

491ig0u na Pro-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (PRPPG) com relação a distribuição de bolsas de

SOiniciação Cientifica, e que disseram que esta primeira distribuição que foi divulgada são bolsas do

51CNPq por isso eram poucas e que seria divulgada uma segunda distribuição; a professora pediu que

52fosse publicitado que ela estaria atendendo na sexta feira dia 12 aos discentes interessados em

53participar no projeto de pesquisa posto que precisa ser indicado o discente bolsista no sistema. A

54professora Juliana informou também que foram entregues ontem os documentos de Estágio

550brigatór1o 11 e perguntou se na Semana Acadêmica haveria apresentação de trabalho pois na

56disciplina Seminário Temático I, ministrada por ela, foram produzidos banners sobre a temática de

57Políticas de Saúde Mental na América Latina. Considerando a inversão da ordem das pautas feita ao

58in1ci0 voltou se no primeiro ponto de pauta 2.1 Apreciar e deliberar sobre coordenação de estagio
59e vice coordenação do curso mediante exoneração do professor Robson de Oliveira; O professor
6ORobson aclarou que ele pediu a exoneração da coordenação de estagio e que ele continua na vice

6lcoordenação do curso até se desvincular da instituição. A professora Cristiane acrescentou que como

62é de conhecimento dos presentes, o professor Robson passou num concurso na UFPR-Matinhos, e

63tendo em conta que os cargos que ele exerce atualmente ficam vagos, ressaltou que não cabe a ela

64assumir a coordenação de estágio por estar já no cargo de coordenadora de curso, foi consultado a

6SPROGRAD sobre o cargo de vice coordenação de estágio e foi falado de que não é necessário posto

66que quando o coordenador de estágio não está presente passa para coordenação do curso a assinatura

67dos documentos, o que se precisaria ser indicado é um nome para coordenação de estágio, foi

68pensado em indicar a professora Talita para o cargo de forma provisória em reunião de professores.

69Após discussão sobre as condições de trabalho dos professores e a sobrecarga de funções foi

70de1iberado que seria solicitado via memorando as exonerações dos cargos de Coordenação de Estagio
71e vice coordenação do curso do professor Robson e da vice coordenação de estágio da professora

72Cristiane; na volta das férias no início do semestre 2019.2 será marcada reunião com a PROGRAD e

73Reitoria para os próximos encaminhamentos sobre as vagas de professores e os cargos. Na sequência

74ainda de acordo com a inversão de pauta foi-se para o próximo ponto 2.2 Apreciar e deliberar

75sobre distribuição do segundo leitor de TCCfMonografia I para o semestre 2019.1, a professora
76Cristiane falou que a partir das reuniões de professores e em vista que não se tem ainda regulamento
77de TCC no curso foi produzido um documento para que oriente as principais questões e processos,

78ne5se sentido ficou acordado de que teria possibilidade de um segundo leitor/avaliador dos TCCs dos

79a1uno5 que resultaria na nota de trabalho da disciplina de Monografia I. Foi aprovado; os orientandos

80do professor Alex: Marcos Camacho e Lady Mola como avaliadoras: professora Geusina e

8lprofessora Edina. Elisangela orientanda da professora Cristiane como avaliadora a professora Edina.

82Discentes; Airton e Talita orientandos da professora Edina como Avaliadoras a professora Talita e

83professora Cristiane. Discentes Jasleydi e Filipe, orientando da professora Geusina como avaliadora

840 professor Alex e a professora Critiane. Discentes, Silvana e Aline orientandas da professora Juliana
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85c0m0 avaliadores professor Alex e professora Geusina. Discente Leonardo, orientando do professor
86Robson como avaliadora a professora Talita. Discentes Roseane e Danielle orientandas da professora
87Talita como avaliadores o professor Robson e a professora Juliana, respectivamente. As 17:00 horas

88encerrou a reunião, e eu, Maria de Lourdes Aquino Echeguren, lavrei esta ata que será aprovada e

89assinada pelos presentes.
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