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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA I REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às dez horas, por meio da plataforma Google
Meet, mediante prévia convocação, realizou-se a I Reunião do Colegiado do Curso de Serviço Social, sob a
presidência do Coordenador interino do Curso, Profº Pedro Rosas Magrini, e com a presença dos
seguintes membros: Profª Cinthia Fonseca Lopes, Profª Nathália Diórgenes Ferreira Lima e Antônia
Arylenne Marques de Freitas (representante discente). Não houve ausência. I. ABERTURA DOS
TRABALHOS: Havendo quórum, o presidente cumprimentou as par�cipantes da reunião e declarou
aberta a sessão. II. ORDEM DO DIA: 1. Aprovação da Oferta 2022.1: Relator - Pedro Rosas Magrini - o
presidente começou apresentando a oferta e ditando os nomes das disciplinas e as professoras que vão
ministrar as mesmas, uma a uma. E por unanimidade, a oferta 2022.1 foi aprovada.  2. Eleições para
Coordenação do Curso de Serviço Social: Relator - Pedro Rosas Magrini - o presidente inicia com a
apresentação da RESOLUÇÃO Nº 19/2018/CONSUNI, DE 19 DE JUNHO DE 2018, e com base na Resolução
citada, explica que a nomeação para o cargo de coordenador interino do curso que está em
implementação foi decidido pela Direção do ICSA e que da mesma forma a próxima coordenadora e vice-
coordenadora também poderão ser designadas pela direção, interinamente, enquanto ocorre o processo
provisório de cons�tuição dos Colegiados, sendo necessário aguardar para confirmar se esse é o
procedimento a ser seguido. Em seguida, o presidente sugere que o Colegiado decida, mesmo que
provisoriamente, e informe à Direção do Ins�tuto, da escolha para os cargos de coordenação e vice-
coordenação.  Em comum acordo, por unanimidade, foi decidido que a docente Cinthia Fonseca Lopes,
será a coordenadora e Nathália Diórgenes Ferreira Lima será a vice-coordenadora. 3. Aprovar Calendário
de Reuniões Ordinárias do Colegiado: Relator - Pedro Rosas Magrini – O presidente relata que o
Regimento Geral da Universidade, ar�go 11, §6º, informa que é necessária apenas uma reunião por
semestre.  A professora Cinthia Fonseca Lopes pede a palavra e sugere que a próxima reunião seja dia 14
de setembro de 2022. Em comum acordo, por unanimidade, foi decidido que as próximas reuniões
ordinárias do colegiado ocorrerão nas datas: 14/09/22, 07/11/22 e 12/12/22, todas tendo início às 09h
da manhã.  4. Deliberar o�cios para regularização junto ao CRESS quanto à coordenação e vice-
coordenação do curso e reunião com a ABEPSS NE para a pré-filiação do curso à ABEPSS: Relatora -
Professora Cinthia Fonseca Lopes - A professora relata que a pré-filiação à Associação Brasileira de Ensino
e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS)  é muito importante para o fortalecimento da en�dade e
alinhamento do curso à proposta das Diretrizes Curriculares. Além da solicitação da pré-filiação, a
professora Cinthia sugere a realização de uma reunião com a diretoria da en�dade. A professora Nathália
Diórgenes pede a palavra e informa que o procedimento é: primeiro oficializar a coordenação para, em
seguida, enviar e-mail para o Conselho Regional de Serviço Social (CRESS). Após a oficialização da
Coordenação, as formalidades para pré-filiação devem par�r da coordenação do curso. A professora
Cinthia Fonseca informa que as formalidades vão ser realizadas após a formalização da nova
coordenação. 5. Composição do NDE (Núcleo Docente Estruturante): Relator - Professor Pedro Rosas
Magrini - O presidente inicia sua fala informando que a composição do NDE é uma questão que não vai
ser deliberada nesta reunião pois vão esperar uma resposta jurídica, visto que na Resolução N° 1, de 17
de junho de 2010 - CONAES, existem alguns pré-requisitos para a composição do NDE, um deles é que
hajam cinco professores no curso fazendo parte do NDE e hoje, o curso de Serviço Social não tem esse
quan�ta�vo. 6. Aula Inaugural semestre 2022.1: Relator - Pedro Rosas Magrini - o presidente inicia sua
fala dando a ideia de pegar os alunos do segundo semestre e trazer para o primeiro para que os mesmos
falem das suas experiências e deixa a questão em aberto para que as professores possam ir pensando em
ideias para a aula inaugural.  III COMUNICAÇÃO DOS MEMBROS: A professora Cinthia Fonseca Lopes
informou que já entrou em contato ABEPSS sobre a filiação, onde ela explica que é uma pré-filiação, pois
a filiação só se dá depois que a primeira turma de serviço social finalizar.  IV. COMUNICAÇÕES DA
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PRESIDÊNCIA: O presidente informou que a direção do ICSA solicitou uma reunião com a Coordenação do
Serviço Social e as docentes para quinta-feira, 04/08/22, às 10h da manhã. V. ENCERRAMENTO DA
SESSÃO: Não havendo outras manifestações, o presidente encerrou a sessão às doze horas e nove
minutos. Para constar, eu, Francisco Leonardo da Silva, Assistente de Apoio à Gestão, lavrei a presente
ata, a qual depois de lida e aprovada será assinada pelos membros do Colegiado do Curso de Serviço
Social.

Documento assinado eletronicamente por NATHALIA DIORGENES FERREIRA LIMA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/08/2022, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIA ARYLENNE MARQUES DE FREITAS, Usuário
Externo, em 15/08/2022, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CINTHIA FONSECA LOPES, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 16/08/2022, às 09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO ROSAS MAGRINI, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 16/08/2022, às 13:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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