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 7 

No dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte, reuniram-se no ambiente virtual, por meio da ferramenta 8 

Conferência WEB, os membros do colegiado do Curso de Serviço Social para reunião ordinária, que teve 9 

início às 14 horas. Estavam presentes a coordenadora do curso, professora Juliana Domingues o(a)s 10 

professore(a)s Cristiane Sander, Elmides Araldi, Iana Carla Couto, Talita Melo, Alex Fabiano, Ana  Carolina 11 

Delgado, os representantes discentes Maria de Lourdes Aquino, Andressa Rosa, e eu Jonatas Camargo, redator 12 

desta ata. A coordenadora justificou a ausência da professora Lucimara, que no momento dessa reunião 13 

participava de uma banca de conclusão de curso. Na sequência, a coordenadora submeteu as propostas de pauta 14 

progressivamente enumeradas.I - EXPEDIENTE: 1.1 Apreciação e aprovação da Ata nº 009/2020 15 

REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL: Algumas sugestões de alterações 16 

foram feitas pela professora Cristiane Sander, e na sequência o colegiado aprovou a ata 009/2020 com o 17 

compromisso de incluir as retificações feitas pela professora Cristiane. I I– ORDEM DO DIA: 2.1 – 18 

Apreciação do Calendário Acadêmico 2021; Para agilizar a pauta o colegiado deliberou pela leitura das datas 19 

previstas no novo calendário acadêmico. Após o término da leitura a coordenadora comentou que o intuito 20 

principal deste calendário é repor os componentes que foram paralisados em 2020.1. Professora Ana Carolina 21 

perguntou se a oferta dos componentes seria feita de maneira condensada, ou da forma tradicional ao longo do 22 

semestre. Professora Juliana, respondeu que segundo seu entendimento as disciplinas de férias do novo 23 

calendário devem ser ofertadas de forma condensada, já as disciplinas que tiveram sua oferta iniciada em 24 

2020.1 e serão retomadas nesse próximo semestre deverão ocorrer no formato tradicional, inclusive com a 25 

carga horária presencial de 2020.1 somada à carga horária a ser oferecida neste semestre remoto. De forma 26 

unânime o colegiado apreciou e encerrou esta pauta.2.2 - Oferta de disciplinas para 2021; Após diversas 27 

conversas entre o grupo de professores(as), a coordenadora informou que a ideia foi de manter ao máximo os 28 

horários já previstos em 2020.1, dessa forma, a tabela abaixo representa a organização provisória da grade 29 

horária do curso para o próximo semestre. 30 

Componente Curricular Código Créd. Docente Carga 

horária 

Horário 

1º SEMESTRE 

Introdução ao SeSo SER0052 4 Cristiane 68h 5N1234 

Economia Política SER0002 4 Fernando 68h 2N1234 

Fundamentos da Am. 

Latina I 

GER0005 4 A definir 68h  

SeSo e Pensamento Social 

Moderno 

SER0051 2 Já ofertada 34h  

Português/Espanhol GER0050  A definir 102h/102h 3N34 4N1234 

3º SEMESTRE 

Fundamentos da América 

Latina III 

GER007 2 A definir 34h 2N34 



Ética e Ciência GER0045 4 A definir 68h 4N1234 

Teoria Política e 

Sociologia 

SER0007 4 Lucimara Flávio dos 

Reis 

68h  

Trabalho e sociabilidade SER0008 4 Elmides 68h 3N1234 

FHTM II SER0054 4 Cris e Geusina 68h 4N1234 

Oficina I – SeSo e 

Realidade Social A 

SER0055 2 Juliana (falta segundo 

professor) 

34 h férias 

Oficina I – SeSo e 

Realidade Social B 

SER0055 2  34 h  

5º SEMESTRE 

Questão Social Na Am. 

Latina I 

SER0030 4 Iana   68h 7N1234 

Classes Sociais e 

Movimentos Políticos Na 

Am. Latina 

SER0059 4 Ana Carolina 68h 5N1234 

Política Social Na Am. 

Latina I 

SER0017 4 Juliana   68h 4N1234 

Serviços Social e Processo 

de Trabalho II 

SER0018 4 Talita   68h 6N1234 

FHTM IV SER0015 4 Maria Geusina 68h 2N1234 

Oficina III: Documentação 

em Serviço Social A 

SER0057 4 Cristiane Sander (falta 

o segundo professor) 

68h 3N1234 

Oficina III: Documentação 

em Serviço Social B 

SER0057 4  68h  

7º SEMESTRE 

Gestão E Planejamento 

Em Serviço Social 

SER0060 4 Talita Mello 68h 3N1234 

Direito E Legislação 

Social Na América Latina 

SER0029 4 Iana Carla 68h Férias 

Política Social Na América 

Latina III 

SER0027 4 Iana Carla 68h 2N1234 

Seminário Temático I SER0068 4 Sem professor 68h  

Estágio Obrigatório SeSo 

II 

SER0031 2 Cancelada 34h  

9º SEMESTRE 

Monografia I SER0039     

Estágio Obrigatório SeSo 

IV 

SER0040 2 Elmides  Araldi 34h 5N12 

Optativa I –  4 Juliana (já ofertada) 68h cancelada 

Optativa II  4 Geusina (já ofertada) 68h cancelada 

O TCC 1     3T34 

O TCC 2    Quebrar 

pré-

requisito 

3N12 

Reoferta/componente curricular atrasado 

Estágio Obrigatório I SER 0025 2 Elmides  Araldi 34h Cancelamento 

Professora Cristiane esclareceu que o curso não ofereceu a disciplina “Seminário Temático” em 2021, porque 31 

neste semestre de 2020.5, foram ofertadas 2 optativas similares para que os alunos pudessem solicitar 32 

equivalência com esta disciplina seminário temático. A discente Ana Raquel expressou preocupação quanto ao 33 

fato do curso não oferecer neste próximo semestre a disciplina “Serviço Social e o pensamento social moderno” 34 

com a justificativa dela já ter sido ofertada no período remoto. A discente acredita que muitos calouros não se 35 

matricularam nesta disciplina durante o período emergencial, pois não havia a obrigatoriedade para tal, desta 36 

forma, pediu ao colegiado esclarecimentos a respeito. Professora Talita justificou que o número reduzido de 37 

professores no curso foi decisivo para que esta disciplina não fosse oferecida, em junção ao fato do curso 38 

priorizar disciplinas que não foram oferecidas no período emergencial. Ressaltou que assim que novos 39 

professores forem contratados esta disciplina será oferecida novamente. A discente Lourdes relatou que os 40 



discentes estrangeiros que cursaram disciplinas durante o período emergencial tiveram muita dificuldade em 41 

compreender os textos em português, dessa forma, solicitaram que os(as) professores(as) também procurassem 42 

disponibilizar textos em espanhol para que os mesmos pudessem desenvolver melhor as suas tarefas. Sem mais, 43 

a pauta foi encerrada com a aprovação do colegiado sobre a grade horária provisória para 2021.2.3 – TCC e 44 

Estágio; A coordenadora abriu a pauta lembrando que a UNILA em uma de suas resoluções permite o estágio 45 

presencial desde que a unidade concedente o permita, dessa forma, a coordenadora informou que o curso fará 46 

a oferta da disciplina e sua supervisão pedagógica, ficando a unidade concedente com a parte prática, contudo, 47 

tal oferta ainda depende do quadro sanitário vigente no momento do início das atividades acadêmicas. 48 

Professora Geusina comentou que mesmo que a Unila ofereça a possibilidade do discente realizar o estágio, 49 

ela não se responsabiliza por eventuais danos causados a saúde dos mesmos, caso haja uma infecção em 50 

decorrência do Covid, exemplificou a docente. Em relação a oferta da disciplina de TCC, a coordenadora 51 

informou que após diversas conversas entre o grupo de professores, se chegou a conclusão que só seria possível 52 

sua oferta caso ela fosse realizada em duplas de alunos, e para alunos que devam apenas as disciplinas de 53 

monografia e estágio. Professora Elmides reforçou que dado o momento atual essas são as condições objetivas 54 

do curso, e caso algum aluno não se sinta confortável em realizar esta disciplina nestas condições, poderá fazê-55 

la mais adiante quando a situação se normalizar e o quadro de professores estiver mais completo. Reforçou 56 

ainda que esta proposta é excepcional a este período de pandemia. Segundo a coordenadora oito alunos do 57 

curso atendem os pré-requisitos necessário a realização desta disciplina. Professora Elmides sugeriu que fosse 58 

colocado em regime de votação esta proposta do colegiado. Dessa forma, colocou se em votação a proposta 59 

da realização da disciplina de TCC em duplas, atendendo aos pré-requisitos da disciplina, excepcionalmente 60 

para este período de pandemia. A discente Lourdes disse que não se sente a vontade em votar algo sem antes 61 

consultar os formandos. Propôs que se fosse possível faria uma reunião extraordinária com os mesmos a fim 62 

de expor essa proposta. Professora Talita, respondeu que pelo fato desta ser a última reunião do colegiado este 63 

ano, o curso precisa tomar esta decisão se possível nesta reunião. Professora Geusina entende que a proposta 64 

trazida pelo grupo de professores não mudará, principalmente tendo em vista o quadro atual de professores, 65 

que inclusive será reduzido até fevereiro. Desta forma, conclui que nesta reunião a deliberação deve ser pela 66 

oferta do TCC nos moldes descritos anteriormente, e que a operacionalização desta proposta caberá em um 67 

momento posterior o qual professores e alunos acertem os detalhes específicos. Professora Talita concorda 68 

com a professora Geusina que as dúvidas sobre a operacionalização poderão ser tiradas num momento posterior, 69 

e que hoje a proposta possível deste grupo de professores é ofertar a disciplina de TCC nos moldes descritos 70 

anteriormente. Professora Juliana também concorda com as professoras Talita e Geusina, contudo, ressalta que 71 

caso a contratação de dois professores prevista para final de fevereiro aconteça antes do período de matrícula 72 

em TCC, é possível que essa decisão seja revista, porém no momento a proposta a ser deliberada é pela oferta 73 

de TCC em dupla, seguindo os pré-requisitos necessários. Desta forma, o colegiado aprovou de forma unânime 74 

a proposta de ofertar de forma excepcional e somente para este período de pandemia, a disciplina de TCC em 75 

duplas, com o pré-requisito do aluno estar com pendência apenas em monografia I e estágio.2.3 – Definição 76 

de Cronograma para Reuniões de Colegiado 2021; O colegiado deliberou por agendar apenas a próxima 77 

reunião de colegiado que ficou marcada para o dia 22 de fevereiro de 2021. INFORMES: 1. Encerramento 78 



da disciplina ministrada pelo Prof. Wolney (in memoriam); A coordenadora informou que conseguiu 79 

juntamente à professora Cristiane lançar os trabalhos e notas e consequentemente encerrar a disciplina do 80 

professor Wolney.2. PSS Visitante e Concurso Público; Já está em fase adianta o processo de contratação de 81 

professor visitante, em vias de divulgação no diário oficial da união.3. Emissão de Portarias Colegiado e 82 

NDE; Professora Juliana informou que de agora em diante é de responsabilidade dos institutos a emissão de 83 

portarias de colegiado e NDE, desta forma, solicitou que os professores assinem o quanto antes a ata 009/2020 84 

para que a nova portaria do colegiado seja publicada. Sem mais, eu, Jonatas Camargo, juntamente à 85 

coordenadora, lavramos esta ata, que se aprovada, será assinada pelos demais. Foz do Iguaçu, 16 de dezembro 86 

de 2020. 87 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 29/03/2021 16:04 )
CRISTIANE SANDER

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAESP (10.01.06.02.04)

Matrícula: 3054534

 (Assinado digitalmente em 30/03/2021 15:38 )
ELMIDES MARIA ARALDI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAESP (10.01.06.02.04)

Matrícula: 1408780

 (Assinado digitalmente em 29/03/2021 16:56 )
JONATAS DE PAULA CAMARGO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

SAILAESP (10.01.06.02.04.09)

Matrícula: 2164209

 (Assinado digitalmente em 29/03/2021 14:53 )
JULIANA DOMINGUES

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CSERVSOC (10.01.06.02.04.03.04)

Matrícula: 2306677

 (Assinado digitalmente em 13/04/2021 18:58 )
MARIA GEUSINA DA SILVA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAESP (10.01.06.02.04)

Matrícula: 2089333

 (Assinado digitalmente em 30/03/2021 17:01 )
TALITA DE MELO LIRA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAESP (10.01.06.02.04)

Matrícula: 1935543
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