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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 oito 

dias do mês de setembro do ano de dois 

mil e vinte e um, às nove horas. 

 

Aos oito 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 

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, Juliana Desiderio Lobo Prudencio, 6 

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

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

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

Terezinha Vieira de Almeida e Maria Clélia Pinto Coelho justificaram o atraso. A Prof.ª Isabela 10 

Sarmet de Azevedo justificou a falta. A presidente, professora Marilene Parente, abriu a reunião 11 

saudando a todos e em seguida passou aos informes. A Presidente informou que o 2º Seminário 12 

Científico dos Servidores da UFF ocorrerá no dia 26 de outubro; ressaltou que as inscrições estarão 13 

abertas até o mês da realização do evento; informou também que, para os interessados, o curso de 14 

preparação do PDU está com baixa adesão; comunicou que as DTSs referentes a última reunião 15 

departamental foram encaminhadas para publicação; anunciou que deu entrada no protocolo - 16 

presencialmente, em Niterói - da Seleção Simplificada para Professor Substituto. A Prof.ª Adriana 17 

informou que o trabalho do GT de Curricularização da Extensão foi finalizado; ressaltou que o 18 

documento foi apresentado e que houve alguns pedidos de ajuste na redação, já realizados, e que 19 

agora falta a assinatura de todos os membros, para em seguida ser encaminhado para a Chefia de 20 

Departamento e Coordenação de Curso; informou também que saiu o resultado do Edital de 21 

Fomento à Extensão e que dois projetos do SSC foram contemplados, o da Prof.ª Alessandra, de 22 

[1]pré-comemoração dos 60 anos do curso, e o outro, de autoria dela, intitulado “Para onde foi 23 

parar o lixo”; enfatizou que foram os dois únicos projetos do Instituto que receberam fomento; 24 

informou que entregou o relatório do primeiro ano de gestão da Coordenação de Extensão para a 25 

Chefia de Departamento; ressaltou a importância do envio dos relatórios dos projetos que foram 26 

executados durante o ano; disse que participou como ouvinte da reunião do Fórum de Extensão de 27 

Macaé, no dia 12 de agosto; ressaltou que as questões levantadas em tal reunião são muito 28 



próximas às do SSC no início dos trabalhos do GT; salientou que pediu a palavra ao final da 29 

reunião para compartilhar a experiência do curso de Serviço Social em Campos e que houve muito 30 

interesse dos membros da reunião em conhecer melhor a proposta daqui. A Prof.ª Ketnen 31 

parabenizou os professores Ana Cláudia, Érica, Juliana Mendes, Juliana Lobo, ela própria, Viviane 32 

e Valter, que foram contemplados com a bolsa FAPERJ, além dos professores Carlos e Adriana 33 

que tiveram suas bolsas renovadas. A Prof.ª Juliana Mendes informou que o seu credenciamento 34 

no Programa de Pós-Graduação em Política Social de Niterói foi aprovado pelo Colegiado daquele 35 

programa, e que a partir do dia 17 de setembro começará como professora do programa, em 36 

coerência com a proposta construída no Departamento de Serviço Social de Campos.  A Presidente 37 

parabenizou a Prof.ª Juliana Mendes pelo credenciamento. O primeiro ponto de pauta foi a 38 

aprovação da Ata de reunião Departamental de 11 de agosto de 2021. A ata da reunião 39 

ordinária departamental de 11 de agosto de 2021 foi aprovada, com as sugestões de alteração 40 

propostas pelos professores Valter, Adriana e Carlos. O segundo ponto de pauta foi a retificação 41 

do número de Matrícula SIAPE da Profa. Amanda Guazzelli, informada na Ata de 42 

aprovação do Relatório Parcial dos 12 meses de Estágio Probatório (Ata de março de 2021). 43 

Na ata da reunião ordinária do Departamento de Serviço Social de Campos, realizada no mês de 44 

março de 2021, na linha 129, onde se lê “SIAPE 31604067”, leia-se “SIAPE 3160467”. O terceiro 45 

ponto de pauta foi o relatório de Progressão do Prof. Matheus. A Comissão de Progressão se 46 

manifestou favorável e recomendou à plenária departamental do SSC a aprovação da progressão 47 

funcional do Prof. Matheus Thomaz da Silva, de Assistente B - nível 1 para Assistente B - nível 48 

2, conforme lei n. 12.863, de 24 de setembro de 2013; a plenária departamental aprovou por 49 

unanimidade a referida progressão O quarto ponto da pauta foi a apresentação de docentes que 50 

solicitaram flexibilização de Carga Horária para 2021.2. A Presidente informou que fez um 51 

levantamento dos professores interessados na Flexibilização da Carga Horária, para acesso a tal 52 

direito, e que obteve como retorno o interesse das professoras Juliana Thimóteo Nazareno Mendes 53 

e Ketnen Rose Medeiros Barreto, que já enviaram a documentação pertinente, e que, portanto, fica 54 

registrada a flexibilização de CH das professoras supracitadas, no semestre 2021.2. O quinto 55 

ponto de pauta foi a apresentação dos professores que estarão na Pós-Graduação Stricto 56 

Sensu em 2021.2 (Adriana Dutra, Carlos Moraes e Valter Martins). A Presidente apresentou 57 

os professores que farão parte da Pós-Graduação Stricto Sensu em 2021.2, no Programa de Pós-58 

Graduação em Política Social de Niterói.  São os seguintes: Adriana Soares Dutra, Carlos Antônio 59 

de Souza Moraes e Valter Martins. Ressaltou que devido a isso, houve uma demanda de 60 

reconfiguração do quadro de horários, que será apresentado posteriormente, conforme a pauta 61 

desta reunião. O sexto ponto de pauta foi o edital de Afastamento (projeção para o próximo 62 

semestre). A Presidente, em nome do Departamento de Serviço Social de Campos, solicitou à 63 



Comissão de afastamento uma previsão do lançamento do Edital de Afastamento, para que os 64 

prazos sejam devidamente cumpridos. A Prof.ª Ketnen, em nome da Comissão de Afastamento, 65 

solicitou que o Departamento confirme a necessidade de um Edital neste ano e a quantidade de 66 

vagas, considerando afastamento para mestrado, doutorado e/ou pós-doutorado. O Prof. Carlos 67 

completou, informando que, após a confirmação do Departamento, o edital poderá ser lançado 68 

ainda no atual trimestre. O sétimo ponto de pauta foi a proposta de realização da Semana 69 

Acadêmica 2021, no período entre 08 e 12 de novembro de 2021, em articulação com o 70 

Projeto de Extensão “60 anos do Curso de Serviço Social da UFF em Campos: rememorando 71 

percursos e afirmando conquistas, acúmulos e contribuições para o avanço da interiorização 72 

da universidade”, e formação de Comissão. A Presidente informou que, após conversas com a 73 

Coordenadora de Curso, foi vislumbrada a possibilidade da realização da Semana Acadêmica 74 

2021, mesmo em contexto adverso de pandemia, e que, portanto, o Departamento apresenta a 75 

proposta de realização desta no período entre 08 e 12 de novembro de 2021, em articulação com 76 

o projeto de extensão “60 anos do Curso de Serviço Social da UFF em Campos, rememorando 77 

percursos e afirmando conquistas, acúmulos e contribuições para o avanço da interiorização da 78 

Universidade”. Ressaltou que a proposta do projeto de extensão é de uma semana de eventos que 79 

dialogam com as modificações da proposta curricular e com as questões de raça e gênero. Informou 80 

que, aproveitando o fomento, o acervo bibliográfico será revitalizado com a compra de livros. 81 

Após a Plenária Departamental debater o tema, a Presidente colocou em votação a proposta da 82 

realização da Semana Acadêmica em conjunto com o referido projeto de extensão. A proposta foi 83 

aprovada, sendo 9 votos favoráveis e 5 contrários. Em seguida, foi colocado em votação o período 84 

de realização dos eventos. Foi proposto o período entre 17 e 19 de novembro de 2021, em 85 

substituição à proposta inicial de data. A Plenária aprovou estas datas colocadas em votação, sendo 86 

8 votos favoráveis, 4 contrários e 3 abstenções; portanto, a Semana Acadêmica será realizada em 87 

conjunto com o projeto “60 anos do Curso de Serviço Social da UFF em Campos, rememorando 88 

percursos e afirmando conquistas, acúmulos e contribuições para o avanço da interiorização da 89 

Universidade”, entre 17 e 19 de novembro de 2021, seguindo as sugestões de enxugamento da 90 

programação, propostas pela Plenária Departamental. O oitavo ponto de pauta foi a formação 91 

de uma Comissão da Semana Acadêmica em Articulação com o projeto de comemoração dos 92 

60 anos do Curso. A Plenária Departamental aprovou os seguintes membros para compor a 93 

Comissão da Semana Acadêmica em Articulação com o projeto de comemoração dos 60 anos de 94 

Curso: professores Marilene Parente Gonçalves, Cláudia Mara Barboza dos Santos Alvarenga, 95 

Alessandra Genú Pacheco, Carlos Antônio de Souza Moraes, Amanda Guazzelli e Neusa 96 

Cavalcante Lima. O nono ponto de pauta foi a inclusão extemporânea de membros docentes 97 

no Comitê da Revista Goitacá (Érica e Neusa). A Plenária Departamental aprovou 98 



extemporaneamente a entrada da professora Neusa Cavalcante Lima - em março de 2021 - e da 99 

Prof.ª Érica Terezinha Vieira de Almeida - em junho de 2021 - no Comitê da Revista Goitacá. O 100 

décimo ponto de pauta foi a aprovação do Quadro de Carga Horária Docente 2021.1. A 101 

Plenária Departamental, após analisar o quadro da carga horária de cada professor, aprovou, com 102 

alterações, o mapa da carga horária docente [2]referente à 2021.1. A Presidente ressaltou que o 103 

quadro geral será encaminhado para todos através do e-mail do Departamento. [3]Devido ao 104 

avançar da hora e a necessidade de saída de alguns professores, a Presidente sugeriu alteração da 105 

ordem da pauta, para discussão em seguida do décimo segundo e décimo terceiro pontos da pauta, 106 

respectivamente. A alteração da ordem dos pontos de pauta foi aprovada pela plenária. O décimo 107 

segundo ponto da pauta foi a eleição do Colegiado do Curso de Graduação em Serviço Social 108 

– quadriênio 2021-2025. A Presidente informou que solicitou aos outros departamentos o envio 109 

dos nomes de seus representantes, mas que ainda aguarda o retorno. Em seguida, encaminhou a 110 

discussão para formação do colegiado de curso para o quadriênio 2021 a 2025, que será composto 111 

pelos seguintes membros titulares: Viviane Aparecida Siqueira Lopes, Amanda Guazzelli, 112 

Verônica Gonçalves Azeredo, Alessandra Genú Pacheco, Ketnen Rose Medeiros Barreto e Maria 113 

Clélia Pinto Coelho. Membros Suplentes respectivamente: Isabel Cristina Chaves Lopes, Ana 114 

Cláudia de Jesus Barreto, Neusa Cavalcante Lima, Leda Regina de Barros Silva, Juliana Desiderio 115 

Lobo Prudencio, Juliana Thimóteo Nazareno Mendes. O décimo terceiro ponto da pauta foi a 116 

escolha de um representante docente para compor a Comissão Eleitoral para Colegiado da 117 

Unidade. A Plenária Departamental aprovou o nome da Prof.ª Marilene Parente Gonçalves para 118 

compor a Comissão Eleitoral do Colegiado de Unidade. O décimo quarto ponto da pauta foi a 119 

representante docente para “Conselho com vistas à elaboração e implementação das 120 

normativas para retomada das atividades no ESR”.  O nome de Profª Cláudia Mara Barboza 121 

dos Santos Alvarenga foi aprovado pela Plenária Departamental para compor o Conselho que será 122 

constituído para pensar a elaboração das normativas para retomada das atividades híbridas ou 123 

presenciais para 2022, no Instituto. O décimo quinto ponto da pauta foi um representante 124 

docente para a Comissão da Agenda Acadêmica 2021, que acontecerá em outubro. O nome 125 

da Prof.ª Marilene Parente Gonçalves foi aprovado pela Plenária Departamental como 126 

representante docente para a Comissão da Agenda Acadêmica 2021 do Instituto. A Presidente 127 

recebeu da plenária sugestão de data para a realização de Reunião Extraordinária, para discussão 128 

dos pontos restantes da pauta: a Prévia do Quadro de horários 2021.2 (sujeito a alterações), 129 

com suspensão de optativa “Questão Social na América Latina”, Cód.: SSC00270, e oferta 130 

de novas disciplinas optativas para 2021.2; Aprovação de Projetos de Extensão: (1) "Estado, 131 

Política Social e Serviço Social: um balanço crítico", de Valter Martins; (2) "O caminho se 132 

faz ao caminhar: participação do SSC/UFF na construção da Política de Assistência Social 133 



em Campos dos Goytacazes/RJ", de Neusa Lima; e data da Primeira reunião departamental 134 

de 2021.2 para 21 de outubro de 2021. A Plenária Departamental aprovou a Reunião 135 

Extraordinária para o dia 13 de setembro de 2021, às 9h.  Palavra franqueada. A Prof.ª Maria 136 

Clélia  informou que amanhã, dia 09 de setembro de 2021 haverá a Segunda Mostra de Estágio. 137 

Ressaltou que houve 5 trabalhos inscritos, que serão apresentados sobre as experiências do Estágio 138 

VI. Nada mais havendo a tratar, a Chefe de Departamento e Presidente deu por encerrada a reunião. 139 

E para constar, eu, Gabriel Baptista Nunes (matrícula SIAPE 1166264), secretariei esta reunião e 140 

redigi a presente ata, que assino junto com a Presidente. Campos dos Goytacazes, oito de setembro 141 

de dois mil e vinte e um. 142 
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