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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 vinte e 

um dias do mês de outubro do ano dois 

mil e vinte e um, às nove horas. 

 

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

portal  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, Isabel Cristina Chaves Lopes, Isabela Sarmet de Azevedo, 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, Verônica Gonçalves Azeredo e Viviane Aparecida Siqueira 9 

Lopes. A presidente, professora Marilene Parente, abriu a reunião saudando a todos e em seguida 10 

passou aos informes. A Presidente informou que o Departamento de Serviço Social já recebeu o 11 

documento da curricularização, aprovado na última reunião do colegiado em 25 de agosto de 2021 12 

e que passou por algumas reformulações advindas de tal reunião. Agradeceu aos membros do GT 13 

de Curricularização pelo trabalho e proposta construída. Informou também sobre o andamento da 14 

Seleção Simplificada. Salientou que as inscrições serão encerradas hoje e que a seleção ocorrerá 15 

nos dias 03, 04 e 05 de novembro. Comunicou que, mediante demanda, fez um levantamento e 16 

constatou que as DTSs referentes aos coordenadores dos núcleos de fundamentos estão pendentes. 17 

Disse que repassará um e-mail para todos e fará um estudo sobre a viabilidade da regularização      18 

das DTSs faltantes de uma forma igualitária. A Prof.ª Cláudia informou que os alunos se 19 

inscreveram nos dias 05, 06 e 07 de outubro e que os ingressantes fizeram suas inscrições nos dias 20 

19 e 20 de outubro. Ressaltou que o sistema está no período de ajuste, com data final para o dia 04 21 

de novembro, e que até essa data, há a possibilidade de cancelamento de inscrição, além do 22 

trancamento de matrícula, que pelo calendário irá até o dia 07 de outubro. Informou o lançamento 23 

da disciplina optativa Conservadorismo e Serviço Social. Cientificou que amanhã às 15h 24 

participará da apresentação dos setores para os discentes do 1º período junto a representação dos 25 

alunos, centros acadêmicos e setores administrativos. Informou que respondeu o formulário da 26 

PROGRAD sobre o mapeamento dos componentes curriculares que se encontram em retenção. 27 

Disse que está representando o Departamento no Conselho Deliberativo para criação das normas 28 



para um retorno presencial seguro, levando em consideração a instrução normativa da PROGEPE 29 

de 15 de setembro, que indica um retorno de 30% das atividades administrativas a partir do dia 1º 30 

de outubro. Ressaltou que o Conselho possui representantes de todos os departamentos, do setor 31 

técnico administrativo, dos docentes e discentes, além do vice-diretor, professor Rodrigo, que é o 32 

presidente do Conselho. Informou que foi feito um mapeamento de todas as salas e que já há 33 

especificações quanto às condições. Apontou que está sendo elaborada uma proposta, que será 34 

enviada e discutida na reunião do Colegiado de Unidade. A Prof.ª Maria Clélia informou que todos 35 

os 17 alunos que estão dentro dos critérios discutidos e aprovados na reunião de colegiado, estão 36 

devidamente inseridos no campo de estágio. Ressaltou que todos os assistentes sociais de campo 37 

estão cientes do processo que foi discutido, porém que alguns solicitam que seja avaliada a 38 

possibilidade do ensino híbrido, sendo colocado por uma parte, inclusive, como condição para 39 

permanência dos alunos no campo. Disse que mesmo que a decisão do colegiado tenha sido pelo 40 

retorno remoto dos Estágios V e VI, esse ponto será rediscutido em reunião de estágio, ou seja, 41 

sobre a possibilidade do estágio híbrido em 2021.2, para posterior reencaminhamento ao 42 

Colegiado de Curso, para nova deliberação. O primeiro ponto de pauta foi a aprovação das 43 

Atas de reuniões ordinária (dia 08) e extraordinária (dia 13) do SSC, referência de setembro 44 

de 2021. A Plenária Departamental aprovou as atas das reuniões ordinária e extraordinária dos 45 

dias 08 e 13 de setembro. O segundo ponto de pauta foi a substituição de representação na 46 

Comissão de Eleição de Colegiado de Unidade: de Marilene para Alessandra. A Presidente 47 

informou que na última reunião Departamental, no ponto referente à representação na Comissão 48 

da Eleição de Colegiado de Unidade, solicitação realizada pelo Instituto, o seu nome foi escolhido 49 

pela Plenária para representar o Departamento de Serviço Social, contudo, por instrução da 50 

diretora, Prof.ª Ana Costa, foi definido que a chefe do Departamento poderia ter uma cadeira no 51 

Colegiado de Unidade, o que impossibilitou a sua participação na Comissão supracitada. Informou 52 

também que a partir de tal impossibilidade, a Prof.ª Alessandra Genú Pacheco foi indicada como 53 

representante para compor a Comissão de Eleição de Colegiado de Unidade. A Plenária 54 

Departamental aprovou a substituição. O Terceiro ponto de pauta foi a aprovação do Quadro 55 

de Horário de 2021.2. A Plenária Departamental aprovou o Quadro de Horário de 2021.2. O 56 

Quarto ponto de pauta foi a apresentação do Calendário Acadêmico-administrativo do SSC 57 

2021.2. A Presidente apresentou o Calendário Acadêmico-administrativo do SSC para o semestre 58 

2021.2. O quinto ponto de pauta foi a apresentação do Relatório de Estágio Probatório de 12 59 

meses das docentes Alessandra Genú, Marilene Parente e Neusa Cavalcante. A Presidente 60 

comunicou a apresentação do Relatório de Estágio Probatório de 12 meses das docentes 61 

Alessandra Genú Pacheco, Marilene Parente Gonçalves e Neusa Cavalcante Lima. Ressaltou que 62 

os relatórios foram repassados com cópia à Comissão de Estágio Probatório que apresentará o 63 



parecer na próxima reunião Departamental. O sexto ponto de pauta foi a apresentação e 64 

aprovação do Edital de Afastamento para 2022. Após apresentação a Plenária Departamental 65 

aprovou o Edital de Afastamento para 2022. O sétimo ponto de pauta foi a ratificação de 66 

membros docentes para a Comissão Eleitoral Local destinada à organização do processo de 67 

escolha do/a Coordenador/a e Vice coordenador/a do Curso de Serviço Social, para próxima 68 

gestão, e encaminhamento para publicação de DTS. A Plenária Departamental ratificou a 69 

composição da Comissão Eleitoral Local destinada à organização do processo de escolha do/a 70 

Coordenador/a e Vice coordenador/a do Curso de Serviço Social, para próxima gestão, que será 71 

formada pelos professores Neusa Cavalcante Lima, presidente, Ana Cláudia de Jesus Barreto, 72 

vice-presidente, Amanda Guazzelli, secretária, e Valter Martins, suplente, além das discentes 73 

Giulia Hanna Pacheco Alves, titular, e Mariana Manhães, suplente. O oitavo ponto de pauta foi 74 

a Pós-Graduação stricto sensu: turma de extensão/2022.2. A Presidente informou que a chefia 75 

tem acompanhado o desenvolvimento do trabalho da Comissão Stricto Sensu, que vem tentando 76 

organizar de todas as formas a turma de extensão para o Departamento de Serviço Social de 77 

Campos. Ressaltou que os desdobramentos estão se dando de forma muito positiva para a formação 78 

de uma turma de extensão em 2022.2. Reafirmou o compromisso da gestão em dar todo o apoio 79 

necessário para que os objetivos sejam alcançados. Enfatizou que é um trabalho coletivo, que 80 

envolve a participação e cooperação de todos, pois o professor que está atuando diretamente no 81 

processo da pós-graduação stricto sensu conta com suporte dos professores envolvidos 82 

exclusivamente no âmbito da graduação.  Por fim, parabenizou o GT da Comissão Stricto Sensu. 83 

O nono ponto de pauta foi a aprovação da nova composição da Comissão da Pós-Graduação 84 

stricto sensu. A Plenária Departamental aprovou a nova composição da Comissão da Pós-85 

Graduação stricto sensu que será integrada pelos docentes Adriana Soares Dutra, Alessandra Genú 86 

Pacheco, Ana Cláudia de Jesus Barreto, Carlos Antônio de Souza Moraes, Juliana Desiderio Lobo 87 

Prudencio, Juliana Thimóteo Nazareno Mendes, Valter Martins, Verônica Gonçalves Azeredo e 88 

Viviane Aparecida Siqueira Lopes. O décimo ponto de pauta foi a aprovação do RAD parcial 89 

de 2021 da professora Juliana Mendes. A Plenária Departamental aprovou a inclusão do décimo 90 

ponto de pauta e, em seguida, aprovou o RAD parcial 2021 da Prof.ª Juliana Thimóteo Nazareno 91 

Mendes. Palavra franqueada. A Prof.ª Adriana informou que o livro, organizado por ela e pelo 92 

Prof. Valter, intitulado “Estado, política social e serviço social: um balanço crítico”, acabou de ser 93 

publicado. Ressaltou que eles estão elaborando um e-mail para os autores que participaram da 94 

coletânea. Disse que os professores do SSC Juliana Mendes, Leda e Carlos, além dela e Valter 95 

estão na lista de autores do livro. A Prof.ª Juliana Mendes agradeceu a acolhida pelo ponto de 96 

pauta para aprovação do RAD parcial. Parabenizou os professores Valter e Adriana pelo livro 97 

publicado. Parabenizou a equipe que está trabalhando no site. Agradeceu aos professores Valter e 98 



Adriana pelo convite para participação da coletânea. Informou que continua atuando no Conselho 99 

da Criança. A Prof.ª Juliana Lobo informou que as inscrições para a oficina da ABEPSS estão 100 

abertas. Ressaltou a importância da participação dos que puderem estar na oficina. Disse que estará 101 

na mesa da composição no Fórum de Estágio para levar um pouco de sua experiência enquanto 102 

supervisora acadêmica no estágio remoto. A Prof.ª Maria Clélia frisou a importância da 103 

participação nas oficinas da ABEPSS. Disse que, assim como a Prof.ª juliana Lobo, deixa o convite 104 

de participação para quem puder. Ressaltou que o encontro      ocorrerá nos dias 21 e 22. A Prof.ª 105 

Leda informou que, após um tempo de muitas empreitadas, de muitas tentativas com o sistema 106 

público municipal, conseguiu recolocar na mesa a discussão do retorno do CIAMP-Rua, Comitê 107 

Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em 108 

Situação de Rua, que ficou interrompido, de forma extremamente arbitrária, de setembro do ano 109 

passado até o mês passado. Ressaltou que as reuniões com o secretário, representação direta do 110 

governo municipal, foram retomadas. Informou que no dia 17 houve uma reunião ampliada que 111 

aprovou o II Fórum da Sociedade Civil para definir as representações. Manifestou a possibilidade 112 

de não compor mais a representação, mas organizar um projeto de extensão. O Prof. Carlos 113 

parabenizou os professores Adriana e Valter pelo livro. Agradeceu o convite para participação da 114 

coletânea. Informou que estará na banca da Agenda Acadêmica, da apresentação dos trabalhos de 115 

iniciação científica, pela assessoria PROPPI. Ressaltou que a apresentação ocorrerá na próxima 116 

segunda-feira, dia 25 às 9h, e que tal informação está no site. Informou também que estará na mesa 117 

de abertura, no dia 06 de novembro, da IV Jornada Interdisciplinar sobre Questão Social, Política 118 

Pública e Trabalho, que ocorrerá em Mar Del Plata na Argentina. Salientou que as inscrições estão 119 

abertas e que irão até hoje. A Prof.ª Alessandra informou que as atividades dentro da Semana 120 

Acadêmica ocorrerão dos dias 17 a 19 de novembro. Ressaltou que será aberto um pequeno edital 121 

para os professores proporem atividades, minicursos. Disse que serão 8 espaços para as atividades, 122 

que ocorrerão no período da tarde, tendo 2 horas de duração, podendo ter duas atividades 123 

acontecendo simultaneamente. A Prof.ª Érica parabenizou os professores Valter e Adriana e os 124 

autores do livro “Estado, política social e serviço social: um balanço crítico”. Informou que o 125 

Departamento enviou um e-mail convidando hoje para o workshop da disciplina Estado e Políticas 126 

Públicas do PPGDAP e reiterou o convite. Informou também que os alunos é que organizaram o 127 

workshop, que se chama “Políticas Públicas: diálogos entre academia e a gestão pública”. 128 

Ressaltou que o início será hoje às 14h e que continuará amanhã, com algumas temáticas de 129 

políticas públicas. A Prof.ª Érica também colocou em discussão que a Plenária recomende que os 130 

professores que darão aula hoje migrem com os alunos para a atividade da Agenda Acadêmica da 131 

UFF, do Tributo à Conceição Muniz - 60 anos da UFF Campos. um número de quatro docentes 132 

apresentaram concordância pelo chat. A Prof.ª Juliana Lobo informou que, na próxima segunda-133 



feira às 18h, participará da Agenda Acadêmica discutindo a precarização do trabalho e os avanços 134 

da saúde mental na pandemia. Disse que tal iniciativa vem devido ao grupo de pesquisa que 135 

participa, responsável por realizar uma pesquisa interinstitucional a partir da aprovação, sobretudo, 136 

da FAPERJ no último Edital. Destacou que o grupo está pensando o mapeamento das comunidades 137 

terapêuticas no estado do Rio de Janeiro. Ressaltou que é uma pesquisa realizada por ela, pela UFF 138 

Campos, e pelos professores Tatiana Gomes, UFF Niterói, Raquel Gouveia, UFRJ e Tiago Espírito 139 

Santo       da UERJ. Informou que a partir dessa mesma iniciativa, tendo a mesa na segunda-feira, 140 

estará na Agenda Acadêmica realizando um curso para pensar o momento atual da atenção aos 141 

usuários de álcool e outras drogas. Ressaltou que as inscrições já estão encerradas. O Prof. Valter 142 

informou que hoje e amanhã haverá a Oficina Regional da ABEPSS com o tema central: Questão 143 

Social e Diretrizes Curriculares. Convidou a todos para participarem. Ressaltou que A Prof.ª 144 

Juliana Lobo representará as supervisoras de estágio na Oficina e no Fórum de Estágio. Informou 145 

também que está coordenando o Grupo de Trabalho da ABEPSS para fortalecimento da 146 

visibilidade dos periódicos de área, e que o trabalho deve se efetivar com a criação de um portal 147 

de periódicos no site da ABEPSS. Destacou que ele juntamente com as professoras Ketnen e 148 

Marilene conseguiram habilitar no site do Departamento o sistema Google Scholar Metrics e o 149 

Exact Metrics – são ferramentas que possibilitam identificar locais e países que acessam o site e 150 

as páginas acessadas entre outras informações que contribuem para a qualificação do site nas 151 

métricas. Ressaltou que é o mesmo sistema que está sendo assumido pela Capes para qualificar 152 

periódicos. A Prof.ª Viviane informou que na próxima quarta-feira, dia 27, haverá a VIII 153 

Conferência Municipal de Saúde e que as inscrições já estão abertas no site da prefeitura para as 154 

instituições que se interessarem. Ressaltou que a conferência será transmitida online. A Prof.ª 155 

Verônica informou que está passando por problemas de saúde devido a uma queda, mas que 156 

tentará seguir as suas atividades mesmo que de forma limitada, pois teria que ter no mínimo 40 157 

dias de afastamento. Nada mais havendo a tratar, a Chefe de Departamento e Presidente deu por 158 

encerrada a reunião. E para constar, eu, Gabriel Baptista Nunes (matrícula SIAPE 1166264), 159 

secretariei esta reunião e redigi a presente ata que assino junto com a Presidente. Campos dos 160 

Goytacazes, vinte e um de outubro de dois mil e vinte e um. 161 
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