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Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte, reuniu-se no PTI, na Sala Florestan Fernandes 3, 7 

os membros do colegiado do Curso de Serviço Social para reunião ordinária, que teve início às 14 8 

horas. Estavam presentes as professoras Cristiane Sander, coordenadora do curso, Elmides Maria 9 

Araldi, Edina Mayer Vergara, Maria Geusina da Silva, Juliana Domingues, Alex Fabiano de Toledo, 10 

Iana Carla Couto, Ana Carolina Teixeira Delgado, membros do colegiado do curso, os representantes 11 

discentes Maria de Lourdes Aquino, Stefani Quinonez Silvero, Andressa Rosa Ize, , além do 12 

Professor do Curso Esdras Tavares de Oliveira e discentes Laury Rochely Vieira Jardim 13 

Ramires,  Amanda da Silva Santos, Maria Licinia Carneiro Neris. Na sequência, a coordenadora 14 

submeteu as propostas de pauta progressivamente enumeradas, em seguida, a apreciação dos informes. 15 

I – Expediente:1.1 Apreciação e aprovação da ata 008/2019 CCSS; A proposta de alteração da 16 

professora Elmides foi acatada, desta forma a ata 008/2019, foi aprovada pelo colegiado. 2.2 – 17 

Apreciação e aprovação da ata ad referendum 01/2019 CCSS; A coordenadora informou que 18 

precisou aprovar ad referendum o plano de ensino das disciplinas optativas - OTCC I e OTCC II. A 19 

coordenadora leu a ata, em questão, que em seguida foi referendada pelo colegiado. II – ORDEM 20 

DO DIA: 2.1 – Apreciar e deliberar sobre os planos de ensino 2020.1; Devido à dificuldade de 21 

organizar reuniões com a presença de todos os professores do curso no início do semestre, pois alguns 22 

ainda estavam em férias, a professora Cristiane sugeriu que o colegiado deliberasse sobre os planos 23 

de ensino que não foram discutidos até o momento e aprovar em bloco os já debatidos: Introdução ao 24 

Serviço Social; Trabalho e sociabilidade; Direito e Legislação Social na América Latina; Política 25 

Social Na América Latina III; Estágio Obrigatório Serviço Social II e IV. Dessa forma, a apreciação 26 

dos planos de ensino iniciou pelo primeiro semestre com a professora Juliana Domingues, com a 27 

disciplina “Serviço Social e Pensamento Social”, que relatou inicialmente, dificuldade em ministrar 28 

aulas no primeiro período, devido à quantidade excessiva de alunos, alguns inclusive com 29 

necessidades especiais, outros estrangeiros com dificuldades de compreender o português, fatos esses 30 

que segundo ela causam desgaste no docente. Em seguida explanou o planejamento didático e 31 

avaliativo do seu componente curricular. Pelo terceiro semestre, o professor Alex falou sobre a 32 

didática e metodologia da sua disciplina – FHTM II, que faz parte do terceiro semestre. Em seguida, 33 

comentou também sobre o plano de ensino das disciplinas que ministra no quinto semestre - Questão 34 

social na América Latina I, e Serviço Social e Processos de Trabalho”. O professor Esdras explanou 35 

sobre a sua disciplina, Oficina I, do terceiro semestre. As disciplinas Questão social na América 36 

Latina I, e Serviço Social e Processos de Trabalho. A professora Ana Carolina explanou sobre a sua 37 

disciplina – Classes sociais e movimentos políticos na América Latina, que ministra no quinto 38 

semestre. Professora Maria Geusina, sobre a sua disciplina do quinto semestre, FHTM IV, comentou 39 

que as referências bibliográficas, em boa parte não existem no acervo da UNILA. Dessa forma, trará 40 

outros textos e referências dentro da disciplina para cobrir estas ausências. Professora Édina, expôs a 41 

didática e a metodologia da sua disciplina, Oficina III, do quinto semestre. Sobre a disciplina de 42 

sétimo semestre, Gestão e planejamento em Serviço Social, professora Édina expôs a complexidade 43 

acerca da mesma, e suas formas didáticas de ensino e avaliação. Continuando, a professora Édina 44 

falou sobre sua outra disciplina do sétimo semestre, Seminário Temático I, expressou que essa 45 



disciplina terá como referência um momento de síntese dos movimentos sociais e as políticas sociais 46 

da América Latina nos últimos anos. No nono semestre, a disciplina optativa, Questão Social, 47 

Territórios, Fronteiras e Migrações, ministrada pela professora Maria Geusina, que expôs a 48 

metodologia didática e avaliativa desta disciplina. A disciplina “optativa II – Serviço Social e saúde 49 

na América Latina,” ministrada pela professora Juliana Domingues, que comentou sobre a 50 

metodologia e didática de ensino e avaliação desta disciplina. A disciplina optativa Oficina de TCC 51 

I, ministrada pelas professoras Maria Geusina e Juliana Domingues, que expuseram o percurso 52 

metodológico de avaliação e ensino deste componente curricular. 2.2 – Apreciar e deliberar sobre 53 

a organização e supervisão do estágio 2020.1; Professora Cristiane passou a palavra à professora 54 

Elmides, coordenadora de estágio, que informou que atualmente o curso tem 43 discentes cursando 55 

estágio obrigatório e 10 discentes fazendo estágio não obrigatório. A professora Maria Geusina, 56 

sugeriu que os professores que acompanham discentes que fazem estágio obrigatório e estágio não 57 

obrigatório, supervisionem o discente nos dois estágios, desde que no sistema o docente contabilize 58 

duas supervisões de estágio. Como primeiro encaminhamento foi decidido manter os supervisores de 59 

estágio que acompanhavam os discentes no semestre anterior. Como segundo encaminhamento, 60 

devido o quadro reduzido de professores do curso, o colegiado entendeu que no próximo semestre o 61 

curso não poderá abrir novas vagas para estágio não obrigatório. Como encaminhamento final deste 62 

ponto, a professora Cristiane sugeriu que os professores tratassem o assunto em reunião específica, 63 

em que será discutida esta questão e também a distribuição dos professores nas orientações de TCC’s. 64 

2.3 – Apreciar e deliberar sobre a organização e orientação de TCC de 2020; Professora Cristiane 65 

esclareceu, conforme deliberado na reunião de colegiado anterior, os três critérios necessários para o 66 

discente poder se matricular no componente “Monografia I”, sendo obrigatório os dois primeiros 67 

critérios, e o terceiro facultativo. Primeiro será necessário o discente ter concluído 80% (por cento) 68 

das disciplinas do curso. Como segundo critério o discente precisa ter cursado ou estar cursando o 69 

componente “Estágio obrigatório em Serviço Social IV”. E como último critério, o discente precisar 70 

ter feito a disciplina optativa “Pesquisa em Serviço Social”. Como foi deliberado na pauta anterior, 71 

com relação a distribuição dos docentes para orientação dos TCC’s, haverá uma reunião específica 72 

de professores, que tratará sobre esse tema. 2.4 – Apreciar e deliberar a aprovação ad referendum 73 

sobre o projeto monitoria “Integrar, monitorar e aprender”. A professora Cristiane falou sobre 74 

este projeto, que é de sua autoria, que foi feita para a turma de primeiro semestre, dentro da disciplina 75 

“Introdução ao Serviço Social”. O colegiado aprovou o projeto de monitoria da coordenadora. 2.5 – 76 

Apreciar e deliberar sobre a representação do curso na comissão de estudo entre UNILA e 77 

UNAM, sobre a possibilidade de dupla diplomação e intercâmbio; A coordenação falou sobre a 78 

importância desse encontro, tanto para UNILA, quanto para o curso, no sentido da dupla diplomação, 79 

como também na possibilidade de realização conjunta de intercâmbios e projetos de pesquisa. Foi 80 

montada uma comissão para acompanhar a comitiva dos professores vindo da UNAM, formada pelos 81 

professore(a)s Cristiane, Elmides, Maria Geusina e Esdras. 2.6 – Apreciar e deliberar sobre o 82 

PSS/professor visitante – perfil, requisitos e banca; professora Cristiane encaminhou a solicitação 83 

à Progepe do PSS, para professor visitante que substituirá a professora Édina, que tem seu contrato 84 

encerrado em 17 de julho deste ano. A vaga será para área de Serviço Social, sub área de Política 85 

Social, com titulação de no mínimo dois anos de doutorado concluído. Como encaminhamento o 86 

colegiado deliberou por aguardar o posicionamento da Reitoria e Divisão de concursos a respeito da 87 

continuidade ou não deste PSS, devido a restrição orçamentária do MEC, e assim que o curso receber 88 

tal posicionamento, dar continuidade neste processo. 2.7 – Apreciar e deliberar sobre os eventos 89 

do curso em 2020 – Semana acadêmica, ENPESS, e outros; Foi debatido sobre o evento ENPESS, 90 

que acontecerá em Foz, entre os dias 29 de novembro a 4 de dezembro, na qual o curso foi convidado 91 



a participar da organização em conjunto com a ABEPSS e Unioeste. A coordenação informou que já 92 

avisou o Ilaesp a respeito do evento, que terá a participação provável de mais de mil pessoas. A 93 

professora Maria Geusina, se dispôs a auxiliar a coordenação na busca de informações sobre os 94 

espaços disponíveis na UNILA no período do evento. A coordenação sugeriu também que a semana 95 

acadêmica deste ano fosse suspensa em razão deste evento da ENPESS que exigirá bastante esforço 96 

por parte do curso ou integrada ao mesmo. 2.8 – Apreciar e deliberar sobre o calendário de 97 

reuniões do colegiado 2020.1; a proposta de reuniões do colegiado sugerido pela coordenação é que 98 

as reuniões aconteçam nas quartas-feiras sendo uma a cada mês. Segue a programação do primeiro 99 

semestre: 24 de março uma reunião extraordinária para tratar sobre tcc e estágio; 15/04/2020; 100 

20/05/2020 e 17/06/2020. III INFORMES: a coordenação distribuiu uma folha contendo os 101 

informes, e os leu para os presentes, conforme numeração abaixo: 1) Recepção dos calouros no dia 102 

16 de março, no auditório César Lattes, no qual está para ser confirmada a participação do Ilaesp, em 103 

seguida os alunos veteranos darão continuidade a recepção. 2) As normas da graduação estão em 104 

período de revisão, portanto, as sugestões poderão ser enviadas para o e-mail contido no informe. O 105 

Ilaesp também organizará um cronograma de reuniões com os temas mais recorrentes na secretaria 106 

acadêmica. 3) A discussão sobre os novos prédios da UNILA, que estão em fase de licitação. O curso 107 

deverá enviar as suas demandas com relação as necessidades de espaço adequados ao curso. Reuniões 108 

entre o Ilaesp e o Ilaach vem acontecendo no intuito de discutir esse assunto. 4) No dia 18 de março, 109 

os alunos serão dispensados das atividades de sala de aula, em razão da paralisação nacional dos 110 

professores, que em reunião ocorrida na semana passada, deliberaram o indicativo de greve, que na 111 

prática significa que a categoria pode paralisar suas atividades a qualquer momento. Sem mais, eu 112 

Jonatas Camargo, junto com a coordenadora do curso, professora Cristiane Sander, lavramos esta ata, 113 

que se aprovada, será assinada pelo(a)s participantes desta reunião.  114 
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