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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 agosto do ano dois mil e 

vinte e um, às nove horas. 

 

Aos onze dias do mês de agosto 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 

Adriana Soares Dutra, Alessandra Genú Pacheco, Ana Cláudia de Jesus Barreto, Amanda 4 

Guazzelli, Carlos Antônio de Souza Moraes, Cláudia Mara Barboza dos Santos Alvarenga, Érica 5 

Terezinha Vieira de Almeida, Isabela Sarmet de Azevedo, Isabel Cristina Chaves Lopes, Juliana 6 

Desiderio Lobo Prudencio, Juliana Thimóteo Nazareno Mendes,  Ketnen  Rose  Medeiros  Barreto,  7 

Leda  Regina de Barros Silva, Maria Clélia Pinto Coelho, Neusa Cavalcante Lima, Valter Martins, 8 

Verônica Gonçalves Azeredo e Viviane Aparecida Siqueira Lopes. A presidente, professora 9 

Marilene Parente Gonçalves, abriu a reunião saudando a todos. Em seguida, falou sobre a sua 10 

satisfação em estar com todos os presentes e o quanto a chefia do Departamento representa um 11 

marco em sua vida e possivelmente na vida da Prof.ª Alessandra Genú Pacheco. Ressaltou que tem 12 

a expectativa de que bons frutos sejam colhidos em seus respectivos mandatos e em futuras frentes 13 

de trabalho. Agradeceu aos presentes a oportunidade profissional e destacou que irá construir a 14 

gestão de forma coletiva. Informes. A presidente informou que na semana anterior participou do 15 

Fórum Temático da PROGRAD, juntamente com as professoras Alessandra Genú e Cláudia 16 

Alvarenga; ressaltou que o assunto central do fórum foi o retorno presencial de forma controlada 17 

no formato híbrido; apontou que o debate se deu a partir do retorno de três Departamentos de 18 

cursos da área da saúde informou também que isso ainda é uma discussão interna da UFF; indicou 19 

que a Prof.ª Alexandra, Pró-reitora de Graduação, está realizando todo o encaminhamento para 20 

regularização do ensino híbrido, ainda inexistente; destacou que os cursos que estavam em pauta, 21 

para o retorno presencial de forma controlada, possuem uma carga horária teórico-prática 22 

fundamental para a conclusão do curso, o que seria inviabilizado pela impossibilidade da 23 

realização de tais atividades remotamente; reiterou que a PROGRAD está preocupada em fazer a 24 

análise do retorno de forma geral, devido a vários aspectos, desde comprometimento na formação 25 

do aluno, até grandes aglomerações na sala de aula, como no caso dos cursos que possuem um 26 

grande volume de  retenção de alunos; ressaltou que a PROGRAD acredita que o retorno não se 27 

dará sem desafios em 2022, e que, para 2023, possivelmente haverá também a necessidade de um 28 



controle, com a continuidade do uso de EPI, análise das condições sanitárias dos municípios e 29 

análise das condições físicas dos prédios dos cursos. A Prof.ª Cláudia informou que foi prorrogado 30 

até 31 de agosto o prazo para a avaliação institucional e para a avaliação de disciplinas do semestre 31 

2020.2; ressaltou que os cursos citados pela Presidente da plenária departamental, Prof.ª Marilene 32 

Parente, possuem disciplinas teórico-práticas, que é um componente fundamental, diferente do 33 

curso de Serviço Social, que não possui esse componente obrigatório em seu currículo. A Prof.ª 34 

Ketnen Barreto parabenizou as professoras Alessandra e Marilene pelo início da gestão do SSC. 35 

Parabenizou também os professores que conseguiram a bolsa PIBIC, Adriana Dutra, Carlos 36 

Moraes, Érica Almeida, Juliana Mendes e Valter Martins; ressaltou que o Departamento teve um 37 

bom número de professores habilitados para o PIBIC voluntário; listou tais professores: Ana 38 

Cláudia, Isabel Lopes, Isabela, Juliana Lobo e ela própria; além de parabenizar os professores 39 

nominados, explicou que, na prática, o PIBIC voluntário não possui diferença para a modalidade 40 

convencional, exceto pelo fato de o aluno não receber bolsa; informou que entrou em contato com 41 

a PROPPI, para se certificar da possibilidade de recebimento de outras bolsas no caso do PIBIC 42 

voluntário; informou que, depois de um segundo contato, recebeu como retorno que o aluno que 43 

ficar em iniciação científica voluntária poderá ser contemplado com outra bolsa; informou também 44 

que o resultado da bolsa FAPERJ deverá ser divulgado até o dia 28 de agosto; convidou a todos 45 

para participarem da Conferência de Assistência Social, que ocorrerá nos dias 19 e 20 de agosto 46 

de 2021. Ressaltou que está representando a UFF na Comissão de Organização e que o evento será 47 

realizado de forma remota; indicou que será montada uma ilha no CESEC, pois a prefeitura está 48 

disponibilizando todos os equipamentos, sistemas e plataformas. A Prof.ª Adriana Dutra informou 49 

que o resultado do edital de fomento ainda não foi divulgado, que estava previsto para o final de 50 

julho, mas que até ontem não havia publicação; ressaltou que acredita que haverá mudanças nos 51 

prazos, pois o edital previa que, até o dia 13, os projetos contemplados deveriam enviar a 52 

documentação; informou também que, segundo a orientação da PROEX, não existe permissão para 53 

a realização de atividades presenciais nos projetos de extensão nesse momento; finalizou dizendo 54 

que o edital da semana de extensão já está disponível e que a participação é obrigatória para os 55 

projetos com bolsa; apontou que as inscrições ocorrerão do dia 26 de agosto até dia 22 de setembro 56 

de 2021. A Prof.ª Maria Clélia informou que a Coordenação de Estágio já realizou duas reuniões, 57 

uma com os supervisores acadêmicos e outra com a Comissão de Estágio; na reunião com os 58 

supervisores acadêmicos, foi conduzida uma discussão sobre pontos gerais do estágio na 59 

modalidade remota, especialmente uma avaliação breve sobre como estava acontecendo o Estágio 60 

VI nesse primeiro momento; ressaltou que encaminhou por e-mail, para todos os professores, a 61 

proposta de uma segunda mostra de estágio, na modalidade remota, exclusivamente para 62 

apresentação dos alunos matriculados em Estágio VI, com o objetivo de compreender o processo 63 



de construção dessa supervisão direta; ressaltou que foi produzido um edital para essa segunda 64 

mostra, e que a proposta é que ocorra no dia 2 de setembro de 2021; apontou que nesta próxima 65 

quinta-feira haverá uma nova reunião, com a comissão de estágio; essa reunião tem o objetivo de 66 

fechar a proposta dos formulários avaliativos do Estágio VI; indicou que, para uma objetividade 67 

maior, só encaminhou o convite para os professores que estão com disciplinas de estágio, mas que, 68 

em uma próxima reunião, pode encaminhar convite a todos os docentes, assim, o professor que se 69 

sentir interessado, poderá participar do processo; propôs que haja uma reunião na próxima sexta-70 

feira, às 10h, com todos os professores, para discussão do Estágio V; a disponibilidade para e o 71 

agendamento desta reunião se dará por e-mail. A Prof.ª Cláudia indicou que, se houver a reunião 72 

até sexta-feira, a discussão poderá ser levada para o colegiado também, a título de maior 73 

amadurecimento. O primeiro ponto da pauta trata dos mandatos das Coordenações de 74 

Pesquisa e Extensão. A Plenária Departamental aprovou a renovação dos mandatos da professora 75 

Ketnen Rose Medeiros Barreto na Coordenação de Pesquisa, e da professora Adriana Soares Dutra 76 

na Coordenação de Extensão. O segundo ponto de pauta foi a inclusão de membros docentes 77 

no Comitê Editorial da Revista Goitacá. Inicialmente, a Presidente explicou tratar-se de 78 

aprovação extemporânea das Professoras Neusa Cavalcanti e Érica Therezinha, pois o SSC havia 79 

recebido solicitação da Profa. Ana Cláudia de DTS formalizando a participação daquelas 80 

professoras no Comitê da Revista. Após o debate do ponto pela Plenária Departamental, como 81 

ainda permaneceram alguns pontos de dúvida entre os presentes, a Presidente solicitou que a Prof.ª 82 

Ana Claudia encaminhe o regimento para o e-mail do Departamento, que socializará o documento 83 

com o conjunto de professores, juntamente com as atas que tratam do tema. A Presidente ainda 84 

encaminhou que o ponto volte na pauta da reunião de setembro, uma vez que nada pôde ser 85 

deliberado nesta reunião, sobre este ponto. A Plenária aprovou o encaminhamento. O terceiro 86 

ponto de pauta foi o informe do GT da pós-graduação stricto sensu. O Prof. Carlos informou 87 

que o ponto de partida do processo para a possibilidade da extensão de uma turma de pós-88 

graduação stricto sensu de Niterói em Campos se deu, estima-se, em 2009, quando o Departamento 89 

de Serviço Social de Campos, por meio de concurso, aprovou 3 docentes com o título de mestre. 90 

Após esse concurso, houve outros, onde também existiram aprovados com título de mestre. Entre 91 

2014 e 2015, houve o retorno de alguns professores de seus processos de doutoramento, que 92 

haviam ingressado recentemente como mestres. A partir de 2018, os professores que entraram 93 

tinha doutorado. Informou também que na proposta de gestão do departamento do Prof. Valter, 94 

com sua cogestão, foi prevista, conforme as novas características de titulação do quadro docente, 95 

a criação de um programa de pós-graduação stricto sensu no SSC. Em um primeiro momento, foi 96 

avaliado que o mais indicado seria por meio de um edital MINTER, e nesse caso, por meio de 97 

contato do Prof. Valter com a Prof. Jane Cruz Prates, a articulação seria com a PUC do Rio Grande 98 



do Sul. Após avaliação da Prof.ª Jane, que foi positiva quanto às potencialidades do grupo de 99 

professores para concorrer ao edital MINTER, ainda que ela destacasse a precariedade das 100 

condições de trabalho, foi criado um Grupo de Trabalho, para tratar dessa proposta do mestrado. 101 

Ressaltou que, no início, o Grupo foi composto pelos professores Valter, Érica, Antenora e Isabel, 102 

além dele. Entretanto, em 2017, a partir de um diálogo entre o Prof. Valter e a Prof.ª Maria Lúcia 103 

Garcia, verificou-se a ausência dos editais MINTER e DINTER, o que na avaliação da Prof.ª em 104 

questão, poderia não ser algo eventual, mas parte de um projeto muito mais amplo de educação, 105 

particularmente do ensino de graduação e pós-graduação em nosso país, o que foi confirmado 106 

posteriormente. Informou que a partir disso, ainda no mesmo contexto, em 2018, foi contactado 107 

pelo Programa de Pós-graduação em Política Social (Niterói), após um diálogo da professora 108 

Verônica com aquele programa, durante uma entrevista para seu pós-doutorado. Apontou que o 109 

convidaram para uma conversa, com a intenção de credenciá-lo no programa e de posteriormente 110 

articular aquele programa de pós-graduação de Niterói ao SSC, por meio da extensão de turma. 111 

Enfatizou que a sua entrada, em 2018, no programa de Pós-graduação, foi condicionada a essa 112 

intenção de articulação entre Campos e Niterói. Disse que o SSC se tornou ciente naquele 113 

momento, em ata inclusive, da sua participação, mas que não havia nenhum tipo de liberação de 114 

carga horária para o seu trabalho na Pós-graduação em Niterói. A partir de então, o Grupo de 115 

Trabalho iniciou os debates a respeito de uma possível articulação com Niterói, ou ainda sobre a 116 

criação de um programa do Departamento de Serviço Social de Campos. Informou que foi avaliado 117 

naquele momento, considerando a produção do SSC como algo central, que não era viável 118 

construir um programa do Departamento, considerando exigências da CAPES. Ressaltou que a 119 

partir de 2019, o movimento de construção da turma de extensão, além de ser um objetivo do GT, 120 

tornou-se um projeto do SSC, como consta na ata de 14 de agosto de 2019. Salientou que, como 121 

consequência, iniciou-se um movimento de reconhecimento da carga horária da pós-graduação, e 122 

que o Grupo de Trabalho foi revisto, criando-se uma Comissão composta pelos professores Valter, 123 

Adriana, Juliana Mendes e Verônica, além dele. A formação desta Comissão consta na ata do dia 124 

06 de novembro de 2019. Em plenária departamental, os professores Valter, Juliana Mendes e 125 

Adriana manifestaram o interesse em ingressar no Programa de Pós-graduação em curto prazo e, 126 

desde então, essa passou a ser a meta da Comissão. Informou que um semestre depois o Prof. 127 

Valter conseguiu ingressar, mais precisamente em julho de 2020, e a Prof.ª Adriana conseguiu o 128 

mesmo ao longo do segundo semestre de 2020, tornando-se professora permanente do Programa 129 

de Niterói. Ressaltou que o processo de credenciamento da Prof.ª Juliana Mendes está sendo 130 

finalizado. Explicou que, com quatro docentes de Campos no quadro permanente de Niterói, já se 131 

torna possível a retomada do diálogo com aquele Programa a respeito de iniciar uma turma de 132 

extensão no segundo semestre de 2022. Em seguida, o Prof. Carlos apresentou os critérios 133 



colocados publicamente no site do Programa de Niterói, e ressaltou que existem alguns critérios 134 

qualitativos, além daqueles informados no site. Sobre este último ponto, informou que, a partir dos 135 

critérios de credenciamento mencionados, a Comissão está aberta à participação de novos 136 

docentes. Destacou que a participação na Comissão está condicionada ao interesse em se cadastrar 137 

no Programa em curto e médio prazo. As professoras Juliana Lobo, Ana Cláudia, Alessandra, 138 

Viviane, Leda manifestaram interesse em participar da Comissão e a Prof.ª. Verônica em 139 

permanecer. O quarto ponto de pauta foi a revisão da composição da Comissão de Estágio 140 

Probatório. Após o tema ser debatido, a Plenária Departamental aprovou a Comissão de Estágio 141 

Probatório composta pelas professoras Ketnen Rose Medeiros Barreto, Maria Clélia Pinto Coelho 142 

e Viviane Aparecida Siqueira Lopes. Devido ao ingresso da Prof. Viviane na Comissão de Estágio 143 

Probatório, foi aprovada a sua saída da Comissão de Progressão Docente. Por consequência, a 144 

Plenária Departamental incluiu como ponto de pauta a revisão da referida Comissão. O quinto 145 

ponto da pauta foi a revisão da composição da Comissão de Progressão Docente. A Plenária 146 

Departamental aprovou a seguinte composição da Comissão de Progressão Docente: professoras 147 

Amanda Guazzelli, Ana Cláudia de Jesus Barreto e Juliana Desiderio Lobo Prudencio. A Plenária 148 

Departamental aprovou, por sugestão do Prof. Valter, incluir como ponto de pauta da próxima 149 

reunião Departamental a revisão dos critérios de progressão do SSC.  O sexto ponto de pauta foi 150 

a propositura de um Seminário de Pesquisa e Extensão do SSC. A Plenária Departamental 151 

aprovou uma Comissão composta pelas professoras Ketnen Rose Medeiros Barreto, Adriana 152 

Soares Dutra, Verônica Gonçalves Azeredo, Neusa Cavalcante Lima, Leda Regina de Barros Silva 153 

e Ana Cláudia de Jesus Barreto, para pensar o Seminário de Pesquisa e Extensão do SSC. O sétimo 154 

ponto de pauta foi a Leitura do parecer e aprovação do Projeto de Pesquisa da docente 155 

Viviane Aparecida Siqueira Lopes. A Prof.ª Ketnen procedeu a leitura do parecer do projeto de 156 

pesquisa da Prof.ª Viviane Aparecida Siqueira Lopes, intitulado “Perfil dos usuários - repercussão 157 

socioeconômica da COVID: uma análise a partir do Centro de Controle e Combate ao Coronavírus 158 

em Campos dos Goytacazes”. A parecerista, Prof.ª Isabel Cristina Chaves Lopes, colocou-se a 159 

favor da aprovação do projeto. A plenária aprovou por unanimidade o projeto. O oitavo ponto de 160 

pauta foi a designação de Coordenação de Monitoria. A Plenária Departamental aprovou a 161 

designação da professora Alessandra Genú Pacheco como coordenadora de monitoria, com início 162 

da função no dia 19 de julho de 2021, pois, antes de sair da Chefia, a Profa. Ana Costa precisou 163 

realizar inserção do nome de um novo Coordenador de Monitoria no Sistema, conforme explicação 164 

dada pela Presidente da plenária. O nono ponto de pauta foi o credenciamento de docentes no 165 

curso Pós Graduação Lato Sensu UFF/ Campos, "Serviço Social Contemporâneo: questão 166 

social, planejamento e gestão de políticas sociais". A Presidente, Prof.ª Marilene Parente, 167 

colocou em votação a aprovação extemporânea do credenciamento dos docentes Juliana Thimóteo 168 



Nazareno Mendes e Matheus Thomaz da Silva (em 2017), e Adriana Soares Dutra e Valter Martins 169 

(em 2019), no curso de Pós-Graduação Lato Sensu UFF/ Campos, "Serviço Social 170 

Contemporâneo: questão social, planejamento e gestão de políticas sociais". A Plenária 171 

Departamental aprovou o credenciamento dos respectivos professores. Palavra franqueada. A 172 

Prof.ª Leda destacou que a posse da nova direção da Unidade, na próxima semana, terá a 173 

transmissão pelo o canal da UFF Campos no youtube e será no dia 18, às 18h. A Prof.ª Clélia 174 

informou que o ex-aluno do Curso de Serviço Social de Campos, Douglas Martins, recém formado, 175 

foi aprovado em processo seletivo para o cargo de assistente social no Programa Municipal de 176 

Reabilitação Física, e que o mesmo colocou o programa à disposição para abertura de campo de 177 

estágio. Em seguida, registra agradecimento ao gesto de Douglas. Nada mais havendo a tratar, a 178 

Chefe de Departamento e Presidente deu por encerrada a reunião. E para constar, eu, Gabriel 179 

Baptista Nunes (matrícula   SIAPE 1166264), secretariei esta reunião e redigi a presente ata, que 180 

assino junto com a Presidente. Campos dos Goytacazes, onze de agosto de dois mil e vinte e um. 181 
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