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 dez dias
do mês de novembro do ano dois mil e
vinte e um, às nove horas.
1 Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, através do portal
2 de videoconferência da

Google, Google Meet, reuniram-se sob a presidência da Professora

3 Marilene Parente Gonçalves, Chefe do Departamento de Serviço Social de Campos, os docentes,
4 Adriana Soares Dutra, Alessandra Genú Pacheco, Ana Cláudia de Jesus Barreto, Amanda
5 Guazzelli, Carlos Antônio de Souza Moraes, Cláudia Mara Barboza dos Santos Alvarenga, Juliana
6 Desiderio Lobo Prudencio, Juliana Thimóteo Nazareno Mendes, Ketnen Rose Medeiros Barreto,
7 Leda Regina de Barros Silva, Maria Clélia Pinto Coelho, Marilene Parente Gonçalves, Neusa
8 Cavalcante Lima, Valter Martins e Viviane Aparecida Siqueira Lopes. As professoras Érica
9 Terezinha Vieira de Almeida, Isabel Cristina Chaves Lopes e Isabela Sarmet de Azevedo
10 justificaram a falta. A presidente, professora Marilene Parente, abriu a reunião saudando a todos e
11 em seguida passou aos informes. A Presidente comunicou que a Seleção Simplificada para
12 Professor Substituto foi realizada com o resultado de duas aprovações. Salientou que o processo
13 se deu do dia 03 ao dia 05 de novembro, quando por volta das 18 horas foi oficializado o resultado
14 final. Ressaltou que as aprovações foram referentes às vagas dos docentes Matheus e Liliane.
15 Agradeceu pelo trabalho realizado pela banca composta pelas docentes Viviane (presidente),
16 Ketnen, Juliana Lobo e Juliana Mendes (suplente). Agradeceu também ao técnico administrativo
17 Gabriel que secretariou a Seleção. Destacou que todas as questões que envolveram o processo
18 foram resolvidas em tempo hábil. Informou que a homologação da Seleção Simplificada foi
19 publicada ontem e que solicitará a inclusão como ponto de pauta a convocação das candidatas
20 aprovadas. A Presidente também informou que na última reunião de estágio foi abordado o tema
21 da licença capacitação, e que a partir de uma colocação da Prof.ª Juliana Mendes, sugeriu que os
22 interessados em usufruir de tal licença retirem os extratos dos respectivos tempos para que em
23 dezembro ou janeiro seja organizada uma listagem de usufruto da licença capacitação. Pontuou
24 que a DTS da Comissão Eleitoral Local para a nova gestão da coordenação de curso foi
25 formalizada pelo Instituto e publicada no Boletim de Serviço. Informou que haverá vacância na
26 coordenação de estágio, pois a Prof.ª Maria Clélia comunicou que em fevereiro de 2022, quando
27 vence o seu mandato, deixará o cargo à disposição. A Presidente avisou que a Prof.ª Verônica
28 solicitou licença médica devido ao seu problema de saúde. Destacou que a licença tem um período

29 de 30 dias e que nesse período haverá um revezamento dela com a Prof.ª Alessandra nas disciplinas
30 da profa. Verônica até a entrada dos professores substitutos, quando a situação será reavaliada.
31 Salientou que o Instituto está contando com a presença de uma perita médica, para realização de
32 perícia em caso de tratamento médico entre 5 e 120 dias. Ressaltou a importância do lançamento
33 dos atestados no sistema SIGEPE, mesmo se tratando de apenas 1 dia, devido ao registro
34 administrativo. Informou sobre a programação da semana acadêmica, cuja comissão composta por
35 ela e pelos professores Cláudia, Neusa, Alessandra, Amanda e Carlos está fechando a
36 programação. Ressaltou que os debates ocorrerão nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Pontuou que
37 os debates envolverão as diretrizes curriculares e a construção da profissão de assistente social. A
38 Prof.ª Adriana informou que não obteve resposta da PROEX quanto à possibilidade de atividades
39 presenciais levando em consideração a resolução de outubro. Comunicou que, caso continue sem
40 resposta, irá solicitar ao Departamento que encaminhe a questão para que seja tratada via Instituto.
41 Informou também que sobre a Comissão de Extensão do Instituto em que integra por convite da
42 diretora Ana Costa, está mantendo conversas para saber como ficará a composição devido ao Prof.
43 Marcos, que hoje é o coordenador de extensão do Instituto, aparecer apenas como auxiliar do
44 Instituto. O primeiro ponto de pauta foi a apresentação dos docentes representantes do
45 Departamento de Ciências Sociais (COC) no Colegiado de Curso do Serviço Social,
46 quadriênio 2021-2025. A Presidente, Marilene Parente, comunicou que os professores Geovana
47 Tabachi Silva e Carlos de Sá Costa, titulares, e os professores José Colaço Dias Neto e Jussara
48 Freire, suplentes, representarão o Departamento de Ciências Sociais (COC) no Colegiado de Curso
49 do Serviço Social, no quadriênio 2021-2025. O segundo ponto de pauta foi a aprovação da
50 Resolução Ad Referendum N. 04/2021 que trata da substituição de membros e composição
51 da Banca Examinadora do PSS 087/2021. A Plenária Departamental aprovou a Resolução Ad
52 Referendum N. 04/2021 que trata da substituição de membros e composição da Banca
53 Examinadora do PSS 087/2021. A presidente solicitou na sequência, a inclusão como ponto de
54 pauta a convocação dos aprovados da Seleção Simplificada, edital 087/2021, para o
55 encaminhamento dos trâmites da contratação. A Plenária Departamental aprovou a inclusão do
56 ponto, na pauta, a convocação dos aprovados na Seleção Simplificada edital 087/2021. O terceiro
57 ponto de pauta foi a apresentação e encaminhamento, à Comissão de Progressão do SSC, de
58 solicitação de Progressão da docente Juliana Mendes, de Adjunto Classe C nível III para
59 Adjunto Classe C nível IV. A Presidente, Prof.ª Marilene Parente,

comunicou a solicitação de

60 Progressão da docente Juliana Thimóteo Nazareno Mendes, de Adjunto Classe C nível III para
61 Adjunto Classe C nível IV e encaminhará à Comissão responsável para avaliação. O quarto ponto
62 de pauta foi a apresentação e apreciação de solicitação de Prorrogação de afastamento para
63 Doutorado do docente Matheus. A Presidente apresentou a solicitação de Prorrogação de

64 afastamento para o Doutorado, realizada pelo Prof. Matheus Thomaz da Silva, do dia 28 de
65 fevereiro de 2022 para 17 de julho de 2022, que foi aprovada pela Plenária Departamental. O
66 quinto ponto de pauta foi a aprovação do RAD 2021 parcial da docente Verônica. A Plenária
67 Departamental aprovou o RAD parcial 2021 da docente Verônica Gonçalves Azeredo. O sexto
68 ponto de pauta foi a apresentação e encaminhamento à Comissão de Associados do ESR de
69 solicitação de Progressão da docente Verônica. A Presidente, Prof.ª Marilene Parente,
70 comunicou a solicitação de Progressão da docente Verônica Gonçalves Azeredo, de Associado III
71 para Associado IV e encaminhará à Comissão responsável para avaliação. O sétimo ponto de
72 pauta foi a aprovação extemporânea de membros da banca para a 1ª etapa da XXIII Semana
73 de Monitoria: docentes Neusa Lima, Marilene Parente, Leda Barros. A Plenária
74 Departamental aprovou extemporaneamente a inclusão das docentes Neusa Cavalcante Lima,
75 Marilene Parente Gonçalves e Leda Regina de Barros Silva como membros da banca para a 1ª
76 etapa da XXIII Semana de Monitoria. O oitavo ponto de pauta foi a devolutiva da Comissão de
77 Afastamento sobre Edital de Afastamento para 2022. A Presidente informou que foi divulgado
78 na última reunião departamental o edital de afastamento 2022 e que o prazo de inscrição foi
79 findado sem nenhum inscrito. Assim, nenhum docente demonstrou interesse em uma possível
80 capacitação para tal período. O nono ponto de pauta foi a vacância de representante docente
81 na suplência do Conselho Municipal de Saúde e necessidade de novo representante. A
82 Presidente informou que a representação da UFF no Conselho Municipal de Saúde é composta
83 pelas docentes Viviane, titular e Maria Clélia, suplente, que solicitou ao Departamento, através de
84 uma carta enviada no dia 03 de novembro de 2021, a sua substituição na referida representação,
85 assim como a inclusão de tal questão na pauta da reunião. Dessa forma, a Presidente pediu a
86 manifestação de interesse de algum membro da Plenária. Não havendo interessados, a Presidente
87 encaminhará a vacância da suplência do Conselho supracitado para o Instituto. O décimo ponto
88 de pauta foi a indicação oficial dos representantes do SSC no Colegiado de Unidade do ESR
89 (Minuta do edital foi enviada por e-mail em 29/10/2021). Após debate realizado pela Plenária,
90 onde o Prof. Valter propôs a composição da Prof.ª Marilene como titular em composição com
91 outro docente e participação da Prof.ª Leda em chapa concorrente, proposição essa que não foi
92 aprovada na ordem delineada pelo docente, visto que o interesse apresentado por ambas
93 professoras em questão era de dialogarem nesta composição como Profª Leda sendo titular e Profª
94 Marilene suplente, a Plenária Departamental aprovou, por maioria dos votos, o encaminhamento
95 feito pela Prof.ª Maria Clélia que corroborou o interesse apresentado pelas professoras acima, e a
96 plenária departamental indicou como representantes do SSC no Colegiado de Unidade do ESR as
97 docentes Leda Regina de Barros Silva, titular, e Marilene Parente Gonçalves, suplente. O
98 décimo primeiro ponto de pauta foi a proposição de reunião extraordinária exclusiva para

99 apresentação e aprovação do quadro de carga horária docente. A proposição de reunião
100 extraordinária exclusiva para apresentação e aprovação do quadro de carga horária docente foi
101 rejeitada pela Plenária Departamental, que manteve a discussão do ponto para a reunião
102 departamental ordinária do dia 8 de dezembro de 2021 às 9h. O décimo segundo ponto de pauta
103 foi a formação de Comissão para revisão de distribuição de Carga Horária Docente. A
104 Plenária Departamental aprovou a Comissão para revisão de distribuição de Carga Horária
105 Docente, que será composta pelas docentes Adriana Soares Dutra, Juliana Thimóteo Nazareno
106 Mendes, Marilene Parente Gonçalves, Verônica Gonçalves Azeredo e Ana Cláudia de Jesus
107 Barreto. O décimo terceiro ponto de pauta foi a reflexão sobre formato híbrido para as
108 disciplinas de Estágio Supervisionado em Serviço Social e possibilidade de encaminhamento
109 de proposta para debate no Colegiado de Curso. A Presidente explicou que esse ponto de pauta
110 foi uma demanda posta ao Departamento de Serviço Social por alguns docentes na reunião de
111 estágio que ocorreu em 28 de outubro de 2021. Os membros da Plenária expuseram suas posições
112 acerca do tema, não havendo deliberações quanto ao encaminhamento de proposta, sendo a questão
113 absorvida pela Coordenação de Estágio para ser discutida em reuniões futuras. O décimo quarto
114 ponto de pauta foi a definição de critérios de distribuição de orientações de Monografia I e
115 III. A Presidente informou ter realizado um resgate de critérios que foram construídos em plenárias
116 anteriores e identificados em Atas. Expôs os seguintes critérios: média de dois orientandos por
117 docente tanto em Mono I quanto em Mono III; divulgação prévia da listagem, com informações
118 de área temática e campo que possa subsidiar a possível alocação desses alunos; prioridade a partir
119 dos seguintes critérios: discentes de iniciação científica, discentes monitores, e discentes
120 supervisionados de estágio; posteriormente uma nova rodada de escolha dos discentes a serem
121 orientados que não foram inclusos no critério anterior; Distribuição definitiva em reunião
122 departamental. O Prof. Valter sugeriu que se calcule a distribuição das orientações de forma
123 equânime e a adoção do termo prioridade quanto aos critérios no lugar de escolha. A Prof.ª
124 Alessandra sugeriu que seja critério a prioridade na orientação em Mono III para os orientadores
125 que já possuem um histórico de orientação do discente em Mono I. A Plenária aprovou todos os
126 critérios supracitados para serem implementados a partir de 2022, indicando necessidade de
127 monitoramento e aprimoramento dos critérios, caso necessário. O décimo quinto ponto de pauta
128 foi a convocação dos aprovados da Seleção Simplificada, edital 087/2021, para o
129 encaminhamento dos trâmites da contratação de professor substituto em decorrência das Vagas
130 oriundas do Afastamento no País dos professores: Liliane Cardoso D'Almeida e Matheus Thomaz
131 da Silva. Convocação de professora substituta Janaina Alves Monteiro Mandu, classificada em
132 primeiro lugar, na Seleção Simplificada, edital 087/2021, Aprovado pela Plenária. Convocação de
133 professora substituta Mirian de Freitas da Silva, classificada em segundo lugar, na Seleção

134 Simplificada, edital 087/2021, Aprovado pela Plenária. Palavra franqueada. A Prof.ª Leda
135 informou que no dia 17 de novembro ocorrerá o segundo Fórum do Comitê intersetorial de
136 Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para População em Situação de Rua.
137 Informou também que ela e o Francisco ficaram como delegados. Ressaltou que defenderá a
138 posição de não definição da composição fechada no Fórum. Pontuou que sempre trabalhou a
139 representação combinado com outros cursos. Disse que tem interesse em sair, mas ao mesmo
140 tempo não gostaria que a UFF perdesse a cadeira no CIAMP. Prof.ª Maria Clélia informou que
141 a definição do dia das reuniões é uma decisão coletiva e que foi acertado anteriormente que elas
142 ocorreriam às quartas feiras. Ressaltou que existe uma demanda para alteração do dia das reuniões
143 de estágio, mas que a Coordenação de Estágio não tem autonomia para tal mudança a partir do
144 momento que discussão foi realizada coletivamente. Pontuou que desconhece em qual espaço essa
145 possibilidade de flexibilização poderia ser debatida. Finalizou dizendo que mais importante do que
146 alterar a data é garantir a alternância nos dias das disciplinas. Prof.ª Alessandra informou que,
147 quanto a Semana Acadêmica, houve a necessidade de alguns ajustes. Cientificou que a Prof.ª
148 Viviane participará na quinta-feira às 14h e a Prof.ª Ana Claudia ficará também na quarta-feira às
149 16h, enquanto que as professoras Juliana Lobo e Leda participarão na sexta-feira a partir das
150 16h30min até às 18h30min. Finalizou pedindo a contribuição de todos na divulgação. Nada mais
151 havendo a tratar, a Chefe de Departamento e Presidente deu por encerrada a reunião. E para
152 constar, eu, Gabriel Baptista Nunes (matrícula SIAPE 1166264), secretariei esta reunião e redigi
153 a presente ata que assino junto com a Presidente. Campos dos Goytacazes, dez de novembro de
154 dois mil e vinte e um.
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