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Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, através do portal 1 

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

Marilene Parente Gonçalves, Chefe do Departamento de Serviço Social de Campos, os docentes, 3 

Alessandra Genú Pacheco, Ana Cláudia de Jesus Barreto, Amanda Guazzelli, Carlos Antônio de 4 

Souza Moraes, Cláudia Mara  Barboza dos Santos Alvarenga, Érica Terezinha Vieira de Almeida, 5 

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

Ketnen Rose Medeiros Barreto,  Leda Regina de Barros Silva, Maria Clélia Pinto Coelho, Neusa 7 

Cavalcante Lima, Verônica Gonçalves Azeredo e Viviane Aparecida Siqueira Lopes. Os 8 

professores Adriana Soares Dutra, Juliana Thimóteo Nazareno Mendes e Valter Martins 9 

justificaram a ausência.  A presidente, professora Marilene Parente, abriu a reunião saudando a 10 

todos. [1]Passou a palavra para a Coordenadora de Curso, a professora Cláudia, para dar um 11 

informe; esta comunicou a todos a transferência de data de realização da próxima reunião de 12 

Colegiado de Curso, do dia 15 de setembro de 2021 para o dia 22 do corrente mês. O primeiro 13 

ponto de pauta foi a prévia do Quadro de horários 2021.2 (sujeito a alterações), com 14 

suspensão da optativa “Questão Social na América Latina” (Código SSC 00270), necessidade 15 

de oferta de novas disciplinas optativas para 2021.2, e alocação de docentes nas disciplinas 16 

de Estágio Supervisionado V e VI. A Presidente informou que se trata de uma prévia do quadro 17 

de horários, pois não há possibilidade de fechá-lo definitivamente nesse momento, pois precisa 18 

aguardar o término da disciplina Estágio Supervisionado VI, que indicará a demanda de turmas e 19 

professores para supervisão acadêmica. Ressaltou que existe uma previsibilidade maior na 20 

disciplina Estágio Supervisionado V, onde já se tem a ciência de que haverá turmas das áreas de 21 

saúde, educação, assistência social, sócio jurídico e previdência social; informou também que a 22 

aprovação definitiva ocorrerá no final de outubro; destacou que existe a necessidade de rever a 23 

oferta da disciplina optativa ‘Questão Social na América Latina’, a qual é ministrada atualmente 24 

pelo Prof. Valter, mas que, devido a sua participação na Pós-Graduação Stricto Sensu no semestre 25 

de 2021.2, precisará ser suspensa. Informou que, em diálogo com a Coordenação de Curso, foi 26 

pensada a inserção de uma outra optativa já aprovada, devido a suspensão da disciplina 27 



supracitada. A Presidente colocou em discussão a proposta da disciplina optativa 28 

‘Conservadorismo e Serviço Social’. A partir das colocações realizadas pela Prof.ª Isabel sobre o 29 

fluxo de que a indicação de uma optativa se dá pelos Núcleos de Fundamentos do currículo, os 30 

professores Carlos, Cláudia, Amanda, Clélia, Juliana Lobo e Érica, manifestaram-se acerca do 31 

fluxo para aprovação de uma disciplina optativa. [2]Os professores Carlos e Juliana Lobo 32 

enfatizaram a necessidade de manutenção do fluxo preestabelecido, mas sinalizaram a 33 

possibilidade do encaminhamento ser feito excepcionalmente nesta plenária departamental, 34 

mesmo sem ter sido realizado o fluxo acordado, devido aos prazos, à aproximação do novo 35 

semestre (2021.1) e à necessidade de organização urgente das disciplinas para providências 36 

relativas ao novo quadro de horários. Por fim, a Prof.ª Verônica solicitou o registro em ata de sua 37 

posição para que se abra a discussão, em um outro momento, sobre critérios para a suspensão de 38 

disciplinas em função da impossibilidade temporária de algum professor em ministrá-la, pois, 39 

segundo ela, existem professores que deixam de se afastar por entender o risco de não poder mais 40 

ministrar as disciplinas em que possuem larga experiência. Sobre a colocação da docente Verônica, 41 

a Presidente exemplificou que a Prof.ª Adriana e o Prof. Carlos preferiram manter todas as 42 

disciplinas nas quais hoje estão alocados (mesmo ministrando disciplinas na pós graduação stricto 43 

sensu), dentre outros motivos, para dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos nas disciplinas 44 

em que lecionam atualmente, considerando o acúmulo que nelas possuem. Em seguida, a 45 

presidente encaminhou a aprovação do prosseguimento dos encaminhamentos excepcionais 46 

referentes à disciplina optativa em questão, por parte da Coordenadora do Núcleo de Trabalho 47 

Profissional, Prof.ª Isabel, e demais membros do núcleo, com o compromisso da chefia deste 48 

departamento, já em 2021.2, de doravante respeitar todos os fluxos. Os membros do Núcleo de 49 

Trabalho Profissional, presentes nesta plenária, aprovaram o encaminhamento excepcional. Na 50 

sequência, a presidente colocou para votação da Plenária Departamental, em virtude da suspensão 51 

da disciplina ‘Questão Social na América Latina’, a oferta da disciplina ‘Conservadorismo e 52 

Serviço Social’ para o semestre 2021.2.[3] A Plenária Departamental aprovou a oferta da 53 

disciplina ‘Conservadorismo e Serviço Social’. A Presidente informou que, de modo geral, 54 

preparando o quadro de horários, seguiu alguns critérios encaminhados pela Coordenação de 55 

Curso, no que tange a situação dos alunos previstos para a disciplina de Estágio Supervisionado 56 

V, cuja oferta foi aprovada para o próximo semestre, [4]em reunião do Colegiado de Curso ocorrida 57 

em 25 de agosto de 2021. Ressaltou que, dentro desses critérios, algumas disciplinas não poderiam 58 

entrar em conflito na oferta do horário, a fim de diminuir a retenção discente. Salientou que seria 59 

possível manter todos os horários do semestre anterior, do primeiro ao nono período, ofertando a 60 

disciplina optativa ‘Conservadorismo e Serviço Social’ no dia de terça-feira, mesmo dia da 61 

disciplina ‘Questão Social na América Latina’, que precisará ser suspensa. O segundo ponto de 62 



pauta foi a aprovação de Projetos de Extensão: (1) "Estado, Política Social e Serviço Social: 63 

um balanço crítico", de Valter Martins; (2) "O caminho se faz ao caminhar: participação do 64 

SSC/UFF na construção da Política de Assistência Social em Campos dos Goytacazes/RJ", 65 

de Neusa Cavalcante Lima. Devido à impossibilidade de estar presente, a Prof.ª Adriana 66 

encaminhou pareceres dos dois projetos para apresentação - ambos favoráveis à aprovação pela 67 

plenária. A Prof.ª Alessandra Genú fez a leitura dos pareceres dos seguintes projetos de extensão: 68 

(1) Projeto de extensão coordenado pela Prof.ª Neusa Cavalcante Lima, com participação da Prof.ª 69 

Ketnen Rose Medeiros Barreto, intitulado “O caminho se faz ao caminhar: participação do 70 

SSC/UFF na construção da Política de Assistência Social em Campos dos Goytacazes/RJ”; este 71 

projeto foi aprovado pela Plenária Departamental. (2) Projeto de extensão coordenado pelo Prof. 72 

Valter Martins, com participação da Prof.ª Adriana Soares Dutra, intitulado “Estado, Política 73 

Social e Serviço Social: um balanço crítico”; após discussão e elucidações sobre a natureza 74 

extensionista da atividade proposta, o projeto foi aprovado pela Plenária Departamental. O 75 

terceiro ponto de pauta foi a proposta de agendamento da primeira reunião departamental 76 

de 2021.2, para 21 de outubro de 2021, com a pauta de aprovação do Calendário Acadêmico do 77 

SSC 2021.2 e do Quadro de Horários 2021.2, entre outros pontos que não poderão aguardar até 78 

novembro. A primeira reunião departamental de 2021.2 foi aprovada para o dia 21 de outubro de 79 

2021. Palavra franqueada. A Prof.ª Érica informou que assumirá a Coordenação do Programa 80 

de Pós-Graduação Stricto Sensu de Campos, de modo pró tempore, enquanto decana, devido à 81 

ausência de chapa para a realização de uma eleição. Ressaltou que a proposta original e o seu 82 

desejo é de que o mandato seja breve; informou também que está fazendo contato com as 83 

professoras Adriana e Isabel, que ocupa e ocupou - respectivamente - a Coordenação de Extensão, 84 

em função de um artigo para o primeiro número da Revista Goitacá, que falará da importância do 85 

SSC na construção de direitos em Campos e região, a partir da década de 1990. Convidou a todos 86 

para enviar o conjunto de atividades realizadas no referido período, caso ainda não estejam nos 87 

documentos do SSC. O Prof. Carlos parabenizou a Prof. Érica pela coordenação no Programa de 88 

Pós Stricto Sensu de Campos; informou que no mês de setembro será lançado o documentário que 89 

a Prof.ª Ana Costa está organizando com Profª Marilda sobre a Profª Conceição Muniz, fundadora 90 

do curso de Serviço Social em Campos, e que haverá um evento de lançamento deste 91 

documentário, que será informado em tempo; informou também que foi convidado a participar do 92 

Conselho Editorial da editora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, para avaliação de 93 

livros na área de serviço social. A Prof.ª Leda parabenizou os professores Érica, Carlos e Ana 94 

Costa; informou sobre o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política 95 

Nacional para a População em Situação de Rua (CIAMP-Rua) municipal, no qual ela representa a 96 

UFF; disse que o Comitê estava dentro da normalidade até a entrada da nova gestão municipal; 97 



salientou que já foram 8 meses sem nenhum tipo de movimento no Comitê Municipal; enfatizou 98 

que havia uma empreitada para tentar entender o que estava acontecendo com a população em 99 

situação de rua do município; sinalizou que houve uma reunião com o representante da prefeitura, 100 

onde observou um certo desconhecimento sobre o CIAMP, por parte desse representante; no 101 

entanto, ressaltou que as atividades tendem a se normalizar agora. A Prof.ª Clélia parabenizou os 102 

professores Carlos, Érica e Ana Costa; informou que a II Mostra de Estágio aconteceu na quinta-103 

feira passada; ressaltou que foi uma mostra desafiadora, mas que cumpriu o importante objetivo 104 

de avaliar como a oferta do Estágio VI se deu; salientou que foi um momento no qual as pessoas 105 

verbalizaram suas percepções, suas compreensões desse contexto; agradeceu a todos os 106 

professores e, especialmente, aos supervisores acadêmicos do Estágio VI, que se envolveram em 107 

todas as fases da Mostra. A Prof.ª Verônica parabenizou o conjunto de professores, que vem 108 

enfrentando uma série de desafios e dificuldades impostos pelo período remoto; ressaltou a 109 

exaustão física e mental de todos; enfatizou a dificuldade de contabilizar a quantidade de horas 110 

trabalhadas; salientou a quantidade de horas que se fica em frente a uma tela; sublinhou que em 111 

fração de segundos a vida muda, dando o exemplo de um acidente ocorrido com um médico deste 112 

município, que se encontra em risco de morte, e ressaltou que estar presente nesse momento é um 113 

milagre, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas; finalizou dizendo que tem a certeza de que 114 

todos fizeram muito mais do que deveriam fazer. Nada mais havendo a tratar, a Chefe de 115 

Departamento e Presidente deu por encerrada a reunião. E para constar, eu, Gabriel Baptista Nunes 116 

(matrícula SIAPE 1166264), secretariei esta reunião e redigi a presente ata, que assino junto com 117 

a Presidente. Campos dos Goytacazes, treze de setembro de dois mil e vinte e um.    118 
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