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I ATA 06/20 19 REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL

2 As 14 horas e 35 minutos do dia 11 de setembro de 2019, reuniram-se na sala 12, espaço 04, bloco

3 06, PTI, os membros do colegiado do curso de Serviço Social, do Instituto Latino-Americano de
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Economia, Sociedade e Política (ILAESP), Universidade Federal da Integração Latino-Americana

(UNILA). Estiveram presentes na reunião a coordenadora do curso, Cristiane Sander, os professores
Ana Carolina Teixeira, Maria Geusina da Silva, Edina Mayer Vergara, Talita de Meio Lira, Alex de

Toledo e os discentes Maria de Lourdes Aquino, Stefani Quinonez Silvero e Elizabeth Mendonca De

Paiva Soares. 1. Apreciação das atas relativas às reuniões ocorridas em julho e agosto de 2019:

após a leitura das atas 004/2019 e 005/2019, pela coordenadora de curso, o colegiado decide aprová-

Ias. No caso da ata de agosto, a professora Geusina sugere pequena correção no que tange

informações sobre memorando enviado à reitoria com vistas a demandar prazos para a cessão de vaga

ao curso. A professora Ana sugere que, após a correção, a ata de agosto seja inserida no Sipac para

assinatura digital dos que participaram da reunião de agosto. Ainda, a professora Geusina sugeriu que

na próxima reunião de colegiado, a ocorrer em outubro, sejam debatidos os critérios de Monografia
II. 2.1. Aprovação dos planos de ensino: após a leitura dos planos de ensino dos componentes
curriculares ofertados pelo curso em 2019.2, o colegiado decide aprová-los. 2.2. Semana

Acadêmica: a coordenadora informou que, após reunião com o diretor do Instituto, coordenadores de

graduação e de pós-graduação sobre o orçamento do ano atual, foi deliberado que cada semana

acadêmica dos cursos do ILAESP contará com o montante de R$ 2.500,00. Diante deste quadro, a

coordenadora sugeriu integrar a III Semana Acadêmica e II Seminário de Serviço Social e Desafios

Contemporâneos, proposta aprovada pelo colegiado. Também foi aprovado que o III Fórum de

Supervi sores de Estágio ocorra no último dia do curso de capacitação de Supervi sores de Estágio no

dia 29/11/2019. Dos R$ 4.000,00 destinados ao curso pelo ILAESP, a coordenadora sugere que um

montante entre RS 800,00 e R$ 500,00 seja destinado ao referido Fórum. Em seguida, os professores
Edina e Alex relataram o processo preparatório para a Semana Acadêmica, o qual tem contado com a

participação de alunos e debates sobre temas, mesas e a operacionalização do evento. A III Semana

Acadêmica ocorrerá nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de outubro: enquanto o turno da tarde será destinado

à oferta de minicursos e exposição de trabalhos discentes, o turno da noite será destinado a palestras.
Neste sentido, no dia 14 está programada palestra sobre questão do trabalho com as seguintes opções
de palestrantes: Ricardo Antunes ou Alfredo Batista. No dia 15, a proposta é tratar sobre educação

popular com a exposição de Rosângela Alves. O dia 16 será possivelmente destinado ao tema

"processo do trabalho de trabalhadores sociais na Argentina, Paraguai e Brasil, uma mirada desde Ias

bases". Para a palestra sobre tal temática, aventou-se os seguintes nomes: Claudio Rolon, Estela,

Carmen, Selmira, Luana Lustosa e Pablo Félix. No dia 17, será destinado ao serviço social e as

questões ambientais, tema cuja palestra ficará a cargo da professora Maria do Perpétuo Socorro, da

1.JFAM, ou Maria das Graças e Silva (UFPE). Por fim, dia 18 será realizado o Seminário de Serviço
Social, que será proferido por uma das seguintes opções: Regina Célia Mioto, Eunice Fávero ou

Cláudia Mônica Santos. Para o turno da tarde, os docentes sugeriram os seguintes temas: política de

estágio e formação, movimento estudantil, mídia e formação social e questão socioambiental.

Também se decidiu que cada docente entrará em contato com os nomes sugeridos para saber a

disponibilidade dos convidados em participar da Semana Acadêmica. As confirmações deverão ser

encaminhadas ao professor Alex até sexta-feira, 13 de setembro de 2019. 2.3. Segunda Mostra de

Cursos da Unila: a coordenadora ponderou que, para a Mostra de Cursos anual, a Unila poderá

aportar recursos para a impressão de material e que, para isso, deverá ser encaminhado um projeto à

Prograd. A professora Edina e a discente Lourdes se comprometeram a orçar o material para a mostra.

2.4. Plano de Melhorias para o curso: em resposta à Autoavaliação Institucional, o colegiado
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47 decidiu enviar documento sobre a carência de docentes no curso, demandando resposta institucional

48 para o problema. 2.5. Apreciação de banca de seleção para o PSS/Serviço Social: foi decidido que

49 irão compor a banca os docentes: titulares: Cristiane Sander, Talita de Meio Lira e Ana Carolina

50 Teixeira Delgado; Suplentes: Edina Vergara e Alex Toledo. 3. Estágio: após a leitura pela
51 coordenadora do quadro de estágio, contendo a distribuição por discentes entre os docentes do curso,

52 o mesmo foi aprovado. 4. Informes: a coordenadora relatou ao colegiado o processo de nomeação da

53 professora Elmides Araldi, bem como os convites recebidos pelo curso para participar do XII

54 Congresso da Sociedade Brasileira de DST/HIV, III Congresso latino-americano de IST/VIH,
55 Congresso Brasileiro de SIDA, bem como do projeto "Núcleo Integrado de proteção à mulher vítima

56 de violência doméstica e familiar". Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião às

57 17 horas e 00 minuto. Eu, Ana Carolina Teixeira Delgado, lavrei esta ata que se aprovada será

58 assinada por todos.
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