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Ata da Reunião Extraordinária do   

Departamento de Serviço Social de 

Campos, do Instituto de Ciências da 

Sociedade e Desenvolvimento Regional, 

realizada através de videoconferência 

em Campos dos Goytacazes, aos 

dezenove dias do mês de agosto do ano 

dois mil e vinte, às dez horas. 

 

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dez horas, através do portal de 1 

videoconferência da Google, Google Meet, reuniram-se sob a presidência da Professora Ana Maria 2 

Almeida da Costa, Chefe do Departamento de Serviço Social de Campos, os docentes, Adriana 3 

Soares Dutra, Ana Maria Almeida da Costa, Ana Cláudia de Jesus Barreto, Amanda Guazzelli, 4 

Carlos Antônio de Souza Moraes, Cláudia Mara Barboza dos Santos Alvarenga, Isabel Cristina 5 

Chaves Lopes, Isabela Sarmet de Azevedo, Juliana Desiderio Lobo Prudencio, Juliana Thimóteo 6 

Nazareno Mendes, Ketnen Rose Medeiros Barreto, Leda Regina de Barros Silva, Liliane Cardoso 7 

D’Almeida, Maria Clélia Pinto Coelho, Verônica Gonçalves Azeredo e Viviane Aparecida 8 

Siqueira Lopes. A presidente, professora Ana Costa, abriu a reunião saudando a todos e em seguida 9 

passou ao primeiro e único ponto de pauta que foi a demanda de flexibilização da carga 10 

horária dos professores. A Presidente Ana Costa informou que vários colegas mandaram 11 

sugestões de arranjos para garantir o direito das professoras que solicitaram a flexibilidade do 12 

horário. Detalhou algumas sugestões e explicou algumas inviabilidades. A Prof.ª Ketnen propôs o 13 

rodizio da flexibilização entre as três professoras que fizeram a solicitação. Ressaltou como 14 

sugestão, que quem lecionasse uma disciplina no semestre atual não lecionaria no semestre 15 

seguinte. Informou que a flexibilização contempla os dois semestres, mas que em função da 16 

realidade, do contexto vivenciado, talvez essa fosse uma saída. A Prof.ª Juliana Lobo disse que se 17 

não é possível mudar o quadro e que, portanto, estaria de acordo com a sugestão da Prof.ª Ketnen. 18 

Sugeriu que, caso a proposta seja aprovada, a Prof.ª Liliane assuma a flexibilização no primeiro 19 

semestre devido ao contexto do estágio. A Prof.ª Claudia disse que vislumbra alternativas depois 20 

das falas das professoras Ketnen e Juliana Lobo. Disse que a flexibilização é um direito. Observou 21 

que tem ressalvas quanto ao gozo parcial do direito. Sugeriu como solução a divisão coletiva do 22 

déficit de carga horária ou o não oferecimento de disciplinas que hoje são problemas em função 23 

da alocação da carga horária. A Prof.ª Leda considera a proposta de rodízio da profª Ketnen um 24 

possível caminho, mas ressalta que neste momento a UFF deveria providenciar as condições para 25 

que o direito fosse assegurado aos professores que apresentam suas demandas. Diz concordar com 26 

as sugestões apresentadas pela Profª Cláudia quanto à divisão coletiva do déficit da CH ou a não 27 

oferta das disciplinas. Ressaltou que pensando na forma como está, de uma construção de uma 28 



metodologia diferenciada, há o vislumbre de um caminho para resolver as questões. A Presidente 29 

Ana Costa encaminhou que se volte para a alteração do quadro de horários com as contribuições 30 

feitas durante a reunião e que com a flexibilidade demonstrada seria possível que a Chefia de 31 

Departamento montasse novamente o quadro de horários e por e-mail retornasse com todos os 32 

arranjos sugeridos, assim garantindo a flexibilização como está colocada hoje. Informou que o 33 

conteúdo do artigo 12 da resolução 160/2020, encontra-se garantido aos servidores públicos 34 

federais. A plenária aprovou o encaminhamento. Nada mais havendo a tratar, a Chefe de 35 

Departamento e Presidente deu por encerrada a reunião. E para constar, eu, Gabriel Baptista Nunes 36 

(matrícula SIAPE 1166264), secretariei esta reunião e redigi a presente ata que assino junto com 37 

a Presidente. Campos dos Goytacazes, dezenove de agosto de dois mil e vinte.     38 
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