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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 

quatorze dias do mês de julho do ano 

dois mil e vinte e um, às nove horas. 

 

Aos quatorze dias do mês de julho 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 Ana    2 

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

Adriana Soares Dutra, Alessandra Genú Pacheco, Ana Maria Almeida da Costa, Ana Cláudia de   4 

Jesus Barreto, Amanda Guazzelli, Carlos Antônio de Souza Moraes, Cláudia Mara  Barboza dos    5 

Santos Alvarenga, Isabela Sarmet de Azevedo, Juliana Desiderio Lobo Prudencio, Juliana 6 

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

Maria Clélia Pinto Coelho, Marilene Parente Gonçalves, Neusa Cavalcante Lima, Valter Martins, 8 

Verônica Gonçalves Azeredo e Viviane Aparecida Siqueira Lopes. As professoras Érica Terezinha 9 

Vieira de Almeida e Isabel Cristina Chaves Lopes justificaram a ausência. A presidente, professora 10 

Ana Costa, abriu a reunião saudando a todos. Em seguida, informou que essa será a última Plenária 11 

Departamental em que coordenará. Ressaltou o seu sentimento de dever cumprido por ter ocupado 12 

a chefia de departamento do SSC. Agradeceu a todos pelas contribuições ao longo de seu mandato 13 

e pelos apoios dados no pleito para direção da Unidade. Fez um agradecimento especial a Prof.ª 14 

Leda, com quem já dividiu a gestão por diversas oportunidades ao longo da sua carreira. Ressaltou 15 

a sua relação com a referida Prof.ª, a forma leal e respeitosa com que sempre conduziram as 16 

atividades e situações. Disse que foi uma alegria ter dividido o espaço da chefia de departamento 17 

com ela durante dois anos. Agradeceu ao técnico administrativo Gabriel Baptista. Ressaltou que 18 

grande parte do que foi aprendido no curto período em que estiveram juntos no trabalho presencial, 19 

não foi aproveitado, devido aos novos procedimentos adotados a partir do trabalho remoto. Falou 20 

sobre o êxito obtido ao ajustar os procedimentos de trabalho durante tal período. Agradeceu ao 21 

Gabriel pela vontade de aprender e pela partilha durante todo o período em que estiveram juntos. 22 

Agradeceu à Coordenação de Curso do SSC, na figura das professoras Cláudia Alvarenga e Juliana 23 

Mendes. Ressaltou a parceria no desenvolvimento do trabalho que realizaram em conjunto. 24 

Agradeceu também ao NDE, pelo brilhante trabalho executado no período de seu mandato. 25 

Agradeceu à Coordenação de Estágio, ocupada primeiramente pela Prof.ª Liliane e em sequência 26 

pela Prof.ª Marilene. Enfatizou o trabalho brilhante e sintonizado realizado frente à Comissão de 27 

Estágio. Agradeceu a Coordenação de Pesquisa, ocupada ao longo do mandato pelas professoras 28 



Viviane e Ketnen. Agradeceu à Coordenação de Extensão, ocupada primeiramente pela Prof.ª 29 

Isabel e depois pela Prof.ª Adriana, que vem fazendo um ótimo trabalho. Agradeceu a todas as 30 

comissões eventuais, que contaram com a participação de diversos docentes do Departamento, em 31 

algum momento de seu mandato. Ressaltou as Comissões que desenvolveram o trabalho do 32 

levantamento dos dados dos alunos com relação ao ensino remoto. Agradeceu aos professores 33 

Carlos e Ketnen, integrantes da Comissão de Afastamento. Enfatizou o trabalho dos professores: 34 

Viviane, Juliana Lobo, Ana Cláudia, Carlos, Verônica e Adriana, que, ao longo do seu período 35 

frente a chefia do Departamento do SSC, compuseram a Comissão de Progressão. Agradeceu à 36 

Comissão de Estágio Probatório, composta pelas professoras Ketnen, Viviane e por ela. Agradeceu 37 

aos colegas que cumpriram e cumprem mandato nos conselhos municipais, representando o SSC 38 

e a UFF. Fez menção as professoras Clélia, Viviane, Ketnen, Isabel, Érica, Juliana Mendes e Leda. 39 

Parabenizou as Professoras Marilene e Alessandra, que ocuparão a chefia do Departamento. 40 

Ressaltou que ambas estão assumindo um conjunto de trabalhos e que a transição está avançada. 41 

Comunicou a sua exoneração, que deverá ocorrer no dia 20 de julho, devido ao início de seu 42 

mandato frente à direção da Unidade. Informou que a Prof.ª Leda, atual subchefe do departamento, 43 

ocupará a chefia até o final do mandato. Desejou sucesso e um bom trabalho às professoras 44 

Marilene e Alessandra, eleitas para dirigir o Departamento de Serviço Social de Campos. 45 

Expressou sua alegria por efetuar um mandato com muita participação e contribuição de todas e 46 

todos. Finalizou parabenizando mais uma vez as professoras Marilene e Alessandra. Informes. A 47 

Prof. Adriana informou que o resultado da eleição para chefia do Departamento de Serviço Social 48 

de Campos foi enviado para ser aprovado na reunião do Colegiado de Unidade. Ressaltou que tal 49 

reunião ocorrerá na presente data. Informou também que está sendo preparado o documento final 50 

com as propostas para curricularização da extensão. A Prof.ª Ketnen informou que está compondo 51 

a Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Assistência Social, realizada pelo 52 

Conselho Municipal de Assistência Social. Informou também que devido ao evento ocorrer de 53 

forma remota, existe a necessidade de confirmação do CIDAC quanto às datas para a realização 54 

da programação. Ressaltou que provavelmente as atividades ocorrerão nos dias 18 e 19 de agosto, 55 

mas que, assim que definidas, encaminhará as informações ao SSC. Sinalizou que está tentando 56 

garantir uma quantidade de vagas específicas para os alunos. O primeiro ponto de pauta foi a 57 

Leitura dos pareceres dos projetos de pesquisa apresentados pelas docentes Neusa Lima e 58 

Juliana Mendes. A Prof.ª Ketnen Rose Medeiros Barreto procedeu a leitura do parecer do projeto 59 

de pesquisa da Prof.ª Neusa Cavalcante Lima, intitulado “O Protagonismo do Serviço Social da 60 

UFF na Implementação da Política de Assistência Social em Campos dos Goytacazes/RJ: 61 

formação e trabalho profissional”, sendo favorável à sua aprovação. A Plenária Departamental 62 

aprovou o projeto. A Prof.ª Maria Clélia Pinto Coelho procedeu a leitura do parecer do projeto de 63 



pesquisa da Prof.ª Juliana Thimóteo Nazareno Mendes, intitulado “Assistência Social e a proteção 64 

à criança e ao adolescente: uma análise dos programas, projetos e serviços no município de 65 

Campos dos Goytacazes/RJ”, sendo favorável à sua aprovação. A Plenária Departamental 66 

aprovou o projeto. O segundo ponto de pauta foi a definição de um parecerista para o projeto 67 

de pesquisa da docente Viviane Aparecida Siqueira Lopes, intitulado "PERFIL DOS 68 

USUÁRIOS E REPERCUSSÕES SOCIOECONÔMICAS DA COVID-19: uma análise a 69 

partir do Centro de Controle e Combate ao Coronavírus, em Campos dos Goytacazes, RJ". 70 

A Prof.ª Isabel Cristina Chaves Lopes fará o parecer do referido projeto de pesquisa da Prof.ª 71 

Viviane Aparecida Siqueira Lopes. O terceiro ponto de pauta foi a aprovação dos projetos de 72 

extensão das Professoras Ana Cláudia e Alessandra Genú. A Prof.ª Adriana Soares Dutra 73 

apresentou os seguintes projetos de extensão: projeto de extensão coordenado pela Prof.ª Ana 74 

Cláudia de Jesus Barreto, intitulado “Narrativas, trajetórias e vivências das mulheres negras: um 75 

bate papo online”. O projeto foi aprovado pela Plenária Departamental. Projeto de extensão 76 

coordenado pela Prof.ª Alessandra Genú Pacheco, intitulado "60 anos do Curso de Serviço Social 77 

da UFF em Campos: rememorando percursos e afirmando conquistas, acúmulos e contribuições 78 

para o avanço da interiorização da universidade". O projeto foi aprovado pela Plenária 79 

Departamental. O quarto ponto de pauta foi a escolha de um novo membro para a comissão 80 

de estágio probatório. A Presidente Ana Costa informou que na reunião departamental de junho 81 

a Prof.ª Isabel havia se disponibilizado para compor a Comissão de Estágio Probatório, mas que 82 

em seguida enviou um e-mail solicitando a retirada do seu nome da referida Comissão. Após a 83 

explanação da Presidente, não houve manifestação dos membros da Plenária no sentido de ocupar 84 

a vaga na comissão. Assim sendo, foi decidido que a escolha de um novo membro para Comissão 85 

de Estágio Probatório será ponto de pauta da próxima reunião departamental. O quinto ponto de 86 

pauta foi a Seleção simplificada para substituição dos professores Matheus Thomaz e Liliane 87 

Cardoso, de acordo com ofício-CIRCULAR Nº 01-2021-DGLD-CPD-GEPE-UFF. A Plenária 88 

Departamental aprovou a seleção simplificada para professor substituto na área de Concentração: 89 

Trabalho, Questão Social e Serviço Social. Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 90 

Classe: Assistente A. Titulação exigida para a classe: Graduação em Serviço Social; Mestrado em 91 

Serviço Social e áreas afins. Tipo de seleção e respectivos pesos: prova escrita - peso 2 (dois); 92 

prova didática - peso 4 (quatro); avaliação do Curriculum Vitae - peso 4 (quatro). Grupo I - peso - 93 

3 (três). Grupo II - peso - 3 (três). Grupo III - peso - 1 (um). Grupo IV - peso - 3 (três). Número de 94 

Vagas: 02 (duas). Vagas oriundas do afastamento dos professores: Liliane Cardoso D'Almeida e 95 

Matheus Thomaz da Silva. As professoras Viviane Aparecida Siqueira Lopes, Ketnen Rose 96 

Medeiros Barreto, Juliana Thimoteo Nazareno Mendes e Juliana Desiderio Lobo Prudencio 97 

(suplente) foram designadas para, sob a presidência da primeira, comporem a banca examinadora. 98 



Palavra franqueada. A Prof.ª Viviane informou que o projeto de Extensão “Saúde em Diálogos: 99 

rodas de conversa sobre prevenção de câncer de colo de útero e abortamento junto a mulheres em 100 

situação de pobreza” agendou as primeiras rodas de conversa junto à coordenação da Secretaria 101 

de Desenvolvimento Humano e Social de Campos dos Goytacazes, a serem realizadas em 05 102 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), durante o ano de 2021. Isso ocorreu devido 103 

ao referido município se encontrar em contexto sanitário mais favorável (no que se refere à 104 

pandemia), tendo o prefeito decretado sua inserção na ‘fase verde’, e devido ao fato das equipes 105 

dos CRAS e a professora coordenadora do projeto estarem vacinas contra covid-19, bem como 106 

devido ao município estar em estágio avançado no processo de vacinação contra a covid-19, 107 

estando em junho na faixa dos 40 anos e em julho na fase dos 30 anos. Nesse momento inicial, os 108 

critérios de escolha dos CRAS a receberem o projeto e as prerrogativas relacionadas a sua 109 

execução foram redefinidos, sendo: a) não haver convite prévio para as rodas de conversa, sendo 110 

estas realizadas com os usuários que espontaneamente estiverem presentes nos CRAS na procura 111 

por atendimentos; b) realização das rodas de conversa em CRAS que possuam varandas para 112 

espera de atendimento, com vistas a garantir que o ambiente seja arejado; c) uso de máscaras e uso 113 

de álcool em gel por equipes e usuários; d) promoção de espaçamento adequado entre os usuários.  114 

Assim, foram agendadas 05 rodas de conversa. A Prof.ª Adriana apontou a importância de 115 

aprofundar o debate acerca dos informes trazidos pela Prof.ª Viviane. Ressaltou que, quanto aos 116 

projetos de extensão, foi assinado um documento no ato da inscrição no SIGproj, o qual era 117 

firmado o compromisso da realização das atividades de forma remota. Exprimiu a importância da 118 

articulação realizada pela Prof.ª Viviane com a prefeitura, mas ressaltou que se trata de uma 119 

representante da UFF e que, portanto, seria importante observar as diretrizes da instituição quanto 120 

à condução das atividades relatadas, considerando a pandemia. Sugeriu que seja feita uma consulta 121 

a PROEX/UFF. A Prof.ª Clélia manifestou que também tem preocupações com a participação da 122 

aluna bolsista do referido projeto em espaços coletivos no contexto pandêmico, na medida em que 123 

foram assumidos compromissos institucionais. Ressaltou que a Prof.ª Viviane está sendo 124 

extremamente cuidadosa, mas apontou para os riscos e possíveis responsabilizações quanto à 125 

possibilidade de desdobramentos da execução de atividades presenciais. Falou sobre o acordo 126 

existente entre o curso de Serviço Social e a universidade, com relação ao tema supracitado. A 127 

Prof.ª Ketnen relatou sua preocupação quanto à possibilidade de contaminação da discente pela 128 

COVID19, uma vez que, segundo ela, vários são os momentos em que um indivíduo fica exposto 129 

devido às atividades cotidianas. Ressaltou que, quando contaminada, a pessoa passa a traçar o 130 

histórico de suas atividades e de forma quase que natural atrela o ocorrido aos espaços coletivos. 131 

Destacou que se preocupa com a opinião pública, pelo fato de os professores estarem realizando o 132 

trabalho de forma remota e que a possível contaminação de uma aluna, mesmo que através dos 133 



transportes coletivos, possa induzir a uma visão de que a categoria estaria colocando os discentes 134 

na linha de frente. A Prof.ª Cláudia enfatizou que concorda com a Prof.ª Clélia. Apontou que a 135 

questão da extensão não foi debatida coletivamente, o que gera uma lacuna de orientação. 136 

Destacou que, quando foi publicada a Resolução 197 CEPEX/UFF, havia ali a previsão de 137 

atividades teórico-práticas, inclusive estágio, referente aos cursos de Psicologia, Enfermagem, 138 

Medicina, entre outros. Ressaltou que o Serviço Social de Campos poderia estar nesse grupo, como 139 

ocorreu com o Serviço Social de Niterói. Além disso, salientou que essa não deve ser uma decisão 140 

individual, mas sim coletiva. A Prof.ª Juliana Mendes destacou que, a partir das preocupações que 141 

foram colocadas, existe a necessidade da realização do debate de forma coletiva. Sugeriu que o 142 

tema seja ponto de pauta da próxima reunião departamental ou do colegiado de curso. Ressaltou a 143 

necessidade de se discutir o conjunto ‘pesquisa e extensão’. Apontou que também é necessário 144 

aglutinar a esses pontos as representações simbólicas, pois, segundo ela, existe uma pressão para, 145 

como pesquisadores ou membros da UFF, ocuparem presencialmente os espaços públicos; por 146 

isso, salientou a importância de uma posição e direção única do corpo docente.  A Prof.ª Viviane 147 

justificou que quando agendou as rodas de conversa não lembrou do documento assinado ao qual 148 

a Prof.ª Adriana fez referência. Lembrou que o projeto foi escrito para ser realizado no CRAS. 149 

Ressaltou a incongruência entre o projeto aprovado e o referido documento. Salientou que a 150 

execução ocorre em Campos dos Goytacazes, e que, portanto, levou em consideração 151 

prioritariamente os dados positivos divulgados pela prefeitura e o progresso no combate à COVID-152 

19 no município, a partir de junho. Destacou que entende o posicionamento da UFF e que já tentou 153 

contato com a PROEX, mas não teve êxito. Informou que tentará se comunicar novamente. Disse 154 

que gostaria de manter as rodas já agendadas, mas que cogita suspender a participação da discente 155 

bolsista Mariana, de forma presencial. A Presidente Ana Costa propôs que o tema seja um ponto 156 

para a próxima reunião departamental. Ressaltou que a Prof.ª Viviane não havia pensado em todas 157 

as questões. Apontou a importância de se mensurar o número de leitos do município. Salientou 158 

que a UFF Campos precisará enfrentar o debate das atividades presenciais articulando ensino, 159 

pesquisa e extensão. Frisou que, para haver um retorno presencial, tem que se discutir as condições 160 

necessárias. Destacou que, sem um debate prévio, docentes, discentes e a instituição ficam 161 

fragilizados perante algumas situações. Sugeriu que a Coordenadora de Extensão faça a consulta 162 

a PROEX. A Prof.ª Isabela informou que algumas modalidades de participação de bolsistas estão 163 

sendo pensadas como alternativa à atividade presencial. Citou os podcasts que, segundo ela, são 164 

pequenos e  podem repassar informações, sendo disponibilizados em instituições onde o usuário 165 

circula, por exemplo. Ressaltou que, dessa forma, a Carga Horária da aluna bolsista poderia ser 166 

justificada. Enfatizou que existem estratégias a serem utilizadas para que a discente produza 167 

conteúdo, material educativo e sociopolítico. A Prof.ª Verônica informou que existe um debate na 168 



UFF em torno da volta às aulas presenciais. Falou sobre a importância de pensar esse movimento 169 

já existente. Enfatizou as peculiaridades de cada município quanto ao avanço da vacinação 170 

preventiva à COVID-19. Questionou se, no retorno do semestre, em outubro, haverá condições 171 

dos alunos estarem vacinados. Ressaltou a possibilidade de diálogo com a prefeitura quanto à 172 

imunização dos alunos. Perguntou se a Presidente Ana Costa tem alguma informação quanto ao 173 

tema. A Presidente Ana Costa informou que ainda não existe orientação quanto ao questionamento 174 

da Prof.ª Verônica. O Prof. Carlos informou que há um ano, a Prof.ª Clélia recebeu um convite 175 

do diretor da Faculdade de Medicina de Campos para participar da revista científica da faculdade. 176 

Informou também que ela encaminhou o seu nome para compor o Conselho Editorial da revista. 177 

Destacou que, no final de 2020, o diretor o convidou para compor tal Conselho. Ressaltou que o 178 

trabalho no Conselho já foi iniciado. Salientou que a revista existe desde 2006 e que já possui 27 179 

edições publicadas em inglês e em português. Informou que, embora seja uma revista que tenha 180 

por centralidade a área epidemiológica, ela agora está passando por um processo de revisão, com 181 

o novo conselho editorial, para que possa abranger a saúde coletiva, diminuindo assim a sua 182 

centralização na área exclusivamente médica e farmacológica, dessa forma se abrindo para outras 183 

áreas do conhecimento. Ressaltou a importância de o Serviço Social discutir a área da saúde. 184 

Informou também que o Conselho editorial é composto pelos seguintes membros: Edilbert 185 

Pellegrini Nahn Junior (FMC), Shaytner Campos Duarte (FMC), Eduardo Shimoda (UCAM), 186 

Jorge Hernandez Fernandez (UENF), Paulo de Assis Melo e Carlos Antônio de Souza Moraes 187 

(UFF). Agradeceu às Professoras Ana Costa e Leda pela gestão do Departamento e deu boas vindas 188 

às Professoras Marilene e Alessandra, respectivamente chefe e subchefe eleitas para o próximo 189 

biênio. Agradeceu também à Prof.ª Clélia pela sua indicação para composição do Conselho 190 

Editorial da revista da Faculdade de Medicina de Campos. O Prof. Valter informou que a 191 

preparação da Oficina Regional da ABEPSS está quase concluída. Ressaltou que em breve haverá 192 

um calendário de sua realização. Informou também que a Oficina Nacional de ABEPSS já possui 193 

a definição das datas e que ocorrerá nos dias 01, 02 e 03 de dezembro, com o tema “Crise do 194 

Capital: questão social no Brasil hoje, diretrizes curriculares e formação profissional”. 195 

Parabenizou as professoras Marilene e Alessandra pela gestão que se iniciará a frente do 196 

Departamento de Serviço Social de Campos. Parabenizou também a Prof.ª Ana Costa e o Prof. 197 

Rodrigo pelo resultado do pleito para direção do Instituto. Desejou uma boa gestão nos dois 198 

âmbitos. A Prof.ª Ana Cláudia informou que o relatório e o parecer de progressão do Prof. 199 

Matheus foram elaborados e em seguida encaminhado para o SEI. Ressaltou que a CPPD pediu à 200 

Comissão para alterar o nível de A1 para A2. Informou também que ao conversar com o Prof. em 201 

questão, tomou conhecimento de que ele foi elevado automaticamente do nível A1 para o B1, 202 

porém sem um processo formal. Salientou que o Prof. Matheus a informou que só se deu conta 203 



disso esse ano. Destacou que procurou o Ricardo, que pesquisou no sistema e constatou que, de 204 

fato, o Prof. Matheus foi automaticamente de A1 para B1, só que o processo não tramitou e não 205 

foi efetivado. Disse que o Ricardo pediu para que o Prof. Matheus fizesse um novo processo 206 

solicitando a alteração de B1 para B2. Ressaltou que a Comissão está aguardando o Prof. iniciar o 207 

novo processo. A Prof.ª Juliana Lobo convidou a todos para, no próximo dia 20, às 16h, 208 

participarem da atividade da Agenda Antirracista. Ressaltou que as atividades ocorrerão no meio 209 

do mês, devido à comemoração do 25 de julho, dia da mulher negra, latino-americana e caribenha. 210 

Destacou que serão 5 dias de celebração pelo dia 25. Salientou que haverá um resgate de histórias 211 

de mulheres negras que foram importantes, mas que ainda não foram visibilizadas pela sociedade. 212 

Informou que o encerramento da exposição virtual ocorrerá no dia 26 de julho. A Prof.ª Leda 213 

informou que faz parte do CIAMP-RUA, Comitê Inter setorial de Acompanhamento e 214 

Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, e que vem tentando, 215 

em parceria com o Francisco, fazer alguns encaminhamentos junto à Secretaria de 216 

Desenvolvimento Humano de Campos, em função da paralisia em que o CIAMP se encontra. 217 

Ressaltou que recebeu hoje o contato para uma audiência com o secretário da pasta. Destacou que 218 

existe uma tentativa de esvaziamento do CIAMP, mas que está construindo uma proposta de ação 219 

conjunta com outros conselhos de representação da sociedade civil. Salientou que, em um primeiro 220 

momento, dialogará com o secretário, mas que, a depender de como os pontos serão encaminhados, 221 

buscará outras vias. Em seguida, a Prof.ª Leda reafirmou a sua parceria com a Prof.ª Ana Costa 222 

frente ao SSC. Ressaltou que foi um grande aprendizado. Destacou o dinamismo, empenho e 223 

comprometimento da Presidente da reunião. Disse que sai com outro olhar do departamento. 224 

Parabenizou as professoras Marilene e Alessandra pela eleição para chefia do Departamento de 225 

Serviço Social de Campos. Parabenizou os professores Ana Costa e Rodrigo pela vitória na eleição 226 

para direção da Unidade. Exaltou a participação dos professores Valter - junto ao Cláudio - e 227 

Rosendo - junto à Rita. A Prof.ª Maria Clélia informou que amanhã, dia 15, haverá uma reunião 228 

com a Comissão de Estágio, e que nessa reunião, entre outras questões pautadas, uma em especial 229 

será muito importante: o registro dos professores quanto a forma que está se dando o processo de 230 

retorno do estágio, apontando facilidades, dificuldades e entraves. Ressaltou que nessa reunião 231 

começará um processo de problematização da estrutura, de um levantamento da estratégia de 232 

retorno do Estágio VI. Apontou que será muito importante ouvir alunos, professores e assistentes 233 

sociais de campo, para compreender se o processo está ocorrendo de forma satisfatória. Destacou 234 

que a estratégia para a possível oferta de estágio V, como será estruturada a ampliação ou não do 235 

estágio, será constituída a partir da experiência piloto do retorno do estágio remoto, que é o Estágio 236 

VI. Agradeceu às professoras Leda e Ana Costa pela condução do SSC. Ressaltou que ambas 237 

assumiram a gestão em um momento delicado, devido aos desafios do trabalho remoto. Disse que 238 



os encontros presenciais sob chefia das duas foi em número reduzido, se comparado a toda 239 

experiência, pois na maior parte do tempo o trabalho se deu no período remoto. Apontou que não 240 

tem dúvida de que todo o processo foi tenso, intenso e pesado, mas que as professoras Ana Costa 241 

e Leda conseguiram administrar de forma leve as situações simples e, especialmente, as 242 

complexas. Parabenizou as professoras Marilene e Alessandra por aceitarem o desafio de gerir o 243 

departamento. Disse estar convicta de que a gestão frente ao Instituto dos professores Ana Costa 244 

e Rodrigo será coletiva. Parabenizou os professores Valter, Claudio, Rosendo e Rita pela condução 245 

no processo eleitoral. A Prof.ª Adriana agradeceu o tempo de dedicação das professoras Ana 246 

Costa e Leda ao Departamento de Serviço Social de Campos. Ressaltou que se trata de um trabalho 247 

árduo. Informou que se sente contemplada pela fala da Prof.ª Clélia e que a chefia de departamento 248 

conduziu os desafios da melhor forma possível. Destacou que apoiará as professoras Marilene e 249 

Alessandra, que ocuparão a chefia do departamento, assim como a Professora Ana na gestão do 250 

Instituto. A Prof.ª Adriana também informou que, quanto ao edital de fomento da PROEX que está 251 

aberto, as inscrições ocorrerão até o dia 21 de julho. A Prof.ª Marilene agradeceu as professoras 252 

Ana Costa e Leda por todo aprendizado. Ressaltou o empenho da Presidente da reunião no 253 

processo de convocação dos professores efetivos. Salientou a acolhida da Prof.ª Leda em relação 254 

ao compartilhamento da disciplina de ‘Planejamento e Gestão’. Destacou o desempenho da gestão 255 

no trabalho remoto e agradeceu pelo período de transição entre as Chefias do SSC. Informou que 256 

está fazendo uma transição com a Prof.ª Clélia, que assumirá a Coordenação de Estágio. A 257 

Presidente da reunião Ana Costa falou sobre a conjuntura do momento, marcada por crises e 258 

repressão. Destacou que, apesar das dificuldades, visualiza um momento interessante do ponto de 259 

vista das iniciativas de mobilização da população. Informou sobre dois grandes movimentos de 260 

ocupação, um urbano e outro rural, que ocorrem nas casas do bairro Novo Horizonte e nas terras 261 

da Usina Cambaíba. Quanto ao segundo, disse que se trata de um processo de 21 anos, que vem 262 

sendo trabalhado pelo MST. Lembrou das lideranças assassinadas durante tal período. Ressaltou 263 

que depois de todo esse tempo de luta, ocorreu a desapropriação das terras em maio, e que na 264 

semana passada foi emitida a posse aos trabalhadores pelo INCRA. Informou que, hoje, o 265 

acampamento possui 350 famílias. Apontou a necessidade de ajuda financeira e profissional aos 266 

acampados. Salientou que alguns professores da UFF já estão colaborando e que se trata de um 267 

espaço importantíssimo para pesquisa, extensão e realização de projetos. Destacou que informará 268 

o número da conta bancária para quem quiser contribuir. A Presidente disse que o período a frente 269 

do SSC foi uma experiência incrível, que tudo foi possível pelo apoio dos integrantes do 270 

Departamento. Reiterou as contribuições de cada um. Falou que conta com todos no desafio de 271 

dirigir o Instituto, inclusive com os projetos do Departamento de Serviço Social, que, segundo ela, 272 

são excelentes e precisam reverberar para toda a comunidade acadêmica. Finalizou agradecendo a 273 



todas e todos, em especial a Prof.ª Leda e ao Gabriel. O Prof. Carlos fez menção ao “Poema dos 274 

Coletivos” da autora Elisa Lucinda. Citou o trecho “Valham-me meus plurais”. Ressaltou o quanto 275 

os encontros coletivos são importantes. Destacou que fez tal citação devido à fala da Presidente 276 

Ana Costa. Lembrou que a gestão, ainda que seja um momento de muito aprendizado, é também 277 

um momento de muitos traumas, dores e feridas. Parabenizou a Prof.ª Ana Costa, dizendo que o 278 

crescimento acontece por meio das relações. Informou que teve uma ideia quanto ao edital de 279 

extensão. Relembrou que nos 55 anos do curso de Serviço Social da UFF Campos foi construído 280 

pelo departamento um projeto de extensão para buscar verba para organização das atividades 281 

acadêmicas e festivas. Por ter sido o coordenador do projeto naquela altura, falou que ainda tem o 282 

projeto e sugeriu trabalhar na mesma perspectiva para a comemoração dos 60 anos do curso. 283 

Ressaltou que, caso a sugestão seja do interesse do departamento, que a aprovação seja incluída 284 

na ata. Nada mais havendo a tratar, a Chefe de Departamento e Presidente deu por encerrada a 285 

reunião. E para constar, eu, Gabriel Baptista Nunes (matrícula SIAPE 1166264), secretariei esta 286 

reunião e redigi a presente ata que assino junto com a Presidente. Campos dos Goytacazes, 287 

quatorze de julho de dois mil e vinte e um.    288 
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