UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DE CAMPOS – SSC

Ata da Reunião Ordinária 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 onze
dias do mês de novembro do ano dois
mil e vinte, às nove horas.
1 Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, através do portal de
2 videoconferência da Google, Google Meet, reuniram-se sob a presidência da Professora Ana Maria
3 Almeida da Costa, Chefe do Departamento de Serviço Social de Campos, os docentes, Adriana
4 Soares Dutra, Alessandra Genu Pacheco, Ana Maria Almeida da Costa, Ana Cláudia de Jesus
5 Barreto, Amanda Guazzelli, Carlos Antônio de Souza Moraes, Cláudia Mara Barboza dos Santos
6 Alvarenga, Isabel Cristina Chaves Lopes, Isabela Sarmet de Azevedo, Juliana Desiderio Lobo
7 Prudencio, Juliana Thimóteo Nazareno Mendes, Ketnen Rose Medeiros Barreto, Leda Regina de
8 Barros Silva, Liliane Cardoso D’Almeida, Maria Clélia Pinto Coelho, Marilene Parente
9 Gonçalves, Neusa Cavalcante Lima, Verônica Gonçalves Azeredo e Viviane Aparecida Siqueira
10 Lopes. A presidente, professora Ana Costa, abriu a reunião saudando a todos, em seguida passou
11 aos informes. A Presidente desejou boas-vindas as professoras Neusa e Alessandra. Agradeceu a
12 Prof.ª Adriana pela disponibilização do plano de trabalho do estágio probatório docente, que foi
13 encaminhado pelo departamento para as professoras recém empossadas juntamente com outros
14 documentos. Agradeceu também o acolhimento dos professores do Departamento de Serviço
15 Social. Ressaltou que obteve retorno positivo dos dois lados. Os professores Clélia, Carlos e Leda,
16 informaram sobre a interação e participação positiva das professoras Alessandra, Neusa e Marilene
17 na divisão das disciplinas. A Presidente Ana Costa propôs acrescentar o nome da Prof.ª Ketnen na
18 comissão para creditação da Extensão. A plenária aprovou a inclusão. Assim sendo, a Comissão
19 para creditação das atividades de extensão e de estágio será composta pelas professoras Adriana
20 Soares Dutra, Liliane Cardoso D’Almeida, Isabel Cristina Chaves Lopes, Marilene Parente
21 Gonçalves e Ketnen Rose Medeiros Barreto. A presidente informou que o nome da Prof.ª Adriana
22 foi aprovado para fazer parte do corpo de professores do curso de Pós-Graduação stricto sensu em
23 Política Social da UFF Niterói. O Prof. Carlos procedeu a leitura do resultado da classificação do
24 edital de afastamento 2020, em que consta a professora Liliane Cardoso D’Almeida como única
25 candidata em primeiro lugar. A presidente Ana Costa informou que foi procurada pelo Prof.
26 Rodrigo Teixeira do curso de Serviço Social da UFF de Rio das Ostras, que está articulando uma
27 chapa para concorrer nas eleições da Abepss, com o intuito de dialogar com os docentes do Curso
28 de Serviço Social de Campos. A Prof.ª Cláudia Alvarenga informou que a Coordenação de Curso

29 ainda está recebendo dos alunos as solicitações de cancelamento de disciplinas e trancamento
30 excepcional de matrícula. Ressaltou que ainda não possui os dados referentes ao cancelamento e
31 trancamento. Informou também que a colação de grau administrativa dos concluintes da turma
32 ACE já foi realizada. A Prof.ª Viviane informou que está representando a UFF Campos no
33 Conselho Municipal de Saúde na gestão 2018/2019 e que houve uma suspensão das atividades do
34 Conselho. Ressaltou que mesmo com o conselho inativo, participou de reuniões com os
35 conselheiros. Falou sobre a gravidade de ter o Conselho inativo em um período de pandemia e das
36 dificuldades de obtenção de informações, que acabam ficando restritas a um grupo menor de
37 conselheiros. A Prof.ª Isabela solicitou aos pares a divulgação de um minicurso que está sendo
38 articulado pelo Grupo de Assessoria ao Trabalho do Assistente Social da UFF Campos e a
39 Comissão de Seguridade Social da Seccional Norte Fluminense. Ressaltou que fez um convite ao
40 Dr. Maurílio Castro de Matos – Assistente Social e Prof. UERJ. Informou também que o tema será
41 “A Ética, o Sigilo, os Instrumentos e as Técnicas no Serviço Social”. Concluiu dizendo que o
42 minicurso ocorrerá no dia 27/11 às 19h e que será extensivo aos alunos. A Prof.ª Juliana Mendes
43 informou que o Conselho da Criança e do Adolescente vem trabalhando durante o período da
44 pandemia e que um dos encaminhamentos foi fazer uma carta de intenção para que os candidatos
45 à prefeitura de Campos dos Goytacazes assinassem. Ressaltou que nessa carta estavam elencados
46 alguns pontos de compromisso com o direito da criança do adolescente e da família. Disse que a
47 carta foi construída pelo Fórum da Sociedade Civil dos Direitos da Criança e do Adolescente com
48 a participação do Conselho Municipal de Assistência. Informou também que os candidatos
49 receberam a carta por e-mail e que foi marcado um horário para que a assinatura fosse feita.
50 Assinaram a carta os candidatos Rafael Diniz, Natália Soares, Odisséia Carvalho, Wladimir
51 Garotinho e Caio Viana. A Prof.ª Ana Cláudia informou que haverá uma discussão pelo Núcleo
52 de Pesquisa Espaço e Raça no dia 27/11 às 16h denominada “A quebra do silêncio das mulheres
53 negras”. Informou também que o projeto da revista Goitacá está bem avançado, que já foi
54 construído o regimento e que o site da revista apesar de pronto está fora do ar. Convidou para
55 participação no conselho editorial os professores que tenham interesse, sendo a única exigência o
56 doutorado. As professoras Viviane, Isabela, Neusa, Verônica e Adriana se disponibilizaram a
57 participar do conselho. O primeiro ponto de pauta foi a escolha de um parecerista para o
58 projeto de pesquisa da professora Marilene Parente Gonçalves. A Prof.ª Ketnen procedeu a
59 leitura do título do projeto, "A TRANSITORIEDADE DE “SUJEITOS DA AÇÃO
60 EDUCATIVA” A SUJEITOS PARA A AÇÃO: o PEA Pescarte e a construção da dimensão
61 política na Pesca Artesanal". A Prof.ª Leda Barros se disponibilizou para ser parecerista, sendo
62 aprovado. O segundo ponto de pauta foi o planejamento para o ensino remoto emergencial
63 do semestre 2020.2. A plenária debateu sobre a manutenção da suspensão do estágio no semestre

64 2020.2 e encaminhou que a quebra de pré-requisito entre a disciplina de Estágio Supervisionado em
65 Serviço social VI e a disciplina Monografia em Serviço Social I, seja levada como ponto de pauta, para
66 discussão, na próxima reunião do Colegiado de Curso, bem como o aumento da oferta de disciplinas
67 optativas. A presidente Ana Costa encaminhou a prorrogação da suspensão do estágio por mais
68 seis meses, atrelada a reavaliações de acordo com a necessidade em função da pandemia.
69 Encaminhou também a necessidade de discutir a manutenção ou alteração do percentual das aulas
70 síncronas e assíncronas. Com relação ao percentual das aulas síncronas e assíncronas a presidente
71 encaminhou o aprofundamento do debate antes de uma decisão. A Prof.ª Juliana Mendes propôs
72 que seja marcada uma reunião departamental extraordinária posterior ao resultado do estudo da
73 Comissão que analisa as demandas dos alunos do curso de Serviço Social. Quanto ao aumento da
74 oferta de disciplinas optativas, foi encaminhado que após a conclusão do processo de discussão e
75 aprovação, os coordenadores de núcleos apresentarão à Coordenação de Curso que encaminhará
76 ao Departamento, as disciplinas aprovadas até o último dia de novembro, questão levantada pela
77 Profª Isabel Lopes. A plenária aprovou os encaminhamentos. O terceiro ponto de pauta foi a
78 Progressão Funcional de Associado III para Associado IV de Isabela Sarmet. A Prof.ª Isabela
79 Sarmet de Azevedo passará de Associado III para Associado IV. O quarto ponto de pauta foi a
80 inclusão da relação nominal dos docentes que tiveram os RADs 2019 aprovados. A plenária
81 aprovou a inclusão da relação de docentes cujo RAD 2019 foi aprovado em bloco na reunião
82 departamental de oito de julho de dois mil e vinte: Adriana Soares Dutra, Ana Maria Almeida da
83 Costa, Carlos Antônio de Souza Moraes, Cláudia Mara Barboza dos Santos Alvarenga, Érica
84 Terezinha Vieira de Almeida, Isabel Cristina Chaves Lopes, Isabela Sarmet de Azevedo, Juliana
85 Thimóteo Nazareno Mendes, Ketnen Rose Medeiros Barreto, Leda Regina de Barros Silva, Liliane
86 Cardoso D’Almeida, Maria Clélia Pinto Coelho, Matheus Thomaz da Silva, Valter Martins,
87 Verônica Gonçalves Azeredo e Viviane Aparecida Siqueira Lopes. Palavra franqueada. A Prof.ª
88 Juliana Mendes informou que o projeto de extensão de doação das cestas básicas está no penúltimo
89 mês e ressaltou a importância das doações. A Presidente Ana Costa informou que o servidor Hélio
90 Pantaleão da secretaria dos departamentos está passando por um grave problema de saúde.
91 Informou também que o medicamento que ele necessita fazer uso possui um valor muito alto e não
92 é oferecido pelo sistema público. Ressaltou que os servidores da UFF estão fazendo uma campanha
93 de arrecadação de dinheiro para aquisição do medicamento. Solicitou que os professores, na
94 medida do possível, contribuam. Nada mais havendo a tratar, a Chefe de Departamento e
95 Presidente deu por encerrada a reunião. E para constar, eu, Gabriel Baptista Nunes (matrícula
96 SIAPE 1166264), secretariei esta reunião e redigi a presente ata que assino junto com a Presidente.
97 Campos dos Goytacazes, onze de novembro de dois mil e vinte.
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