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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 dez dias 

do mês de fevereiro do ano dois mil e 

vinte e um, às nove horas. 

 

 

Aos dez dias do mês de fevereiro 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 Genu 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, Isabel  Cristina Chaves Lopes, Isabela Sarmet  de Azevedo, Juliana Desiderio   6 

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

Regina de Barros Silva, Liliane Cardoso D’Almeida, Maria Clélia Pinto Coelho, Marilene Parente  8 

Gonçalves, Neusa Cavalcante Lima, Verônica Gonçalves Azeredo e Viviane Aparecida Siqueira 9 

Lopes. A presidente, professora Ana Costa, abriu a reunião saudando a todos, em seguida passou 10 

aos Informes. A Presidente informou a possível ausência das professoras Maria Clélia, Juliana 11 

Mendes e Isabela. Em seguida, informou que o Seminário Interno do Curso de Serviço Social, 12 

Diálogos Pedagógicos, foi uma iniciativa do departamento de Serviço Social e da coordenação de 13 

curso, junto às professoras e professores e ao CASS. Disse que foi observada algumas demandas 14 

relacionadas às questões da crise social, econômica, política e ambiental que passavam, e   15 

atualmente agudizadas, no Brasil, na Educação. Ressaltou que a organização do referido seminário 16 

se tornou crucial para o repensar do espaço acadêmico universitário público, de formação 17 

profissional. Informou também que foi formulado e implementado por uma Comissão para o   18 

período de 01 a 04 de fevereiro, primeira semana de aula, tarde e noite, em que estiveram juntos, 19 

departamento de Serviço Social, Coordenação de curso, docente convidado e os Centros 20 

acadêmico e DCE. Enfatizou que envolveu docentes e representações discentes, tanto dos órgãos 21 

estudantis como das dez turmas do curso, com ampla participação do corpo docente e estudantes, 22 

nos vários temas escolhidos para as mesas: reflexões sobre a formação profissional, em que se   23 

pretendia conversar em seu âmbito as habilidades, competências, dentre outros elementos, com a 24 

participação da Prof.ª Dra. Elizabeth Borges, da UFBA e presidente do Conselho Federal de 25 

Serviço Social; o processo pedagógico e avaliação com a participação da Prof.ª Dra. Renata 26 

Maldonado, da UENF; as questões da saúde mental presentes na formação profissional, com as 27 



contribuições das psicólogas Tamillys Lírio, da ONG NBR e Letícia Ferrari, da UFF – Campos e 28 

assistente social, Alessandra Muros, da UFF- Campos; avaliação do ensino remoto no curso de 29 

Serviço Social de Campos, com a participação das profas., Dras. Amanda Guazzelli e Dra. 30 

Marilene Parente, ambas da UFF – Campos. No último dia, com a temática da agenda antirracista 31 

e com a finalidade da   construção de propostas para a referida agenda, contou-se com a exposição 32 

e reflexões da          doutoranda Viviane Ramiro e ex-aluna Crislaine Ribeiro, do curso de Serviço 33 

Social da UFF-    Campos. Ambas as mesas, tinham por metodologia a realização dos debates à 34 

noite, no grupo de discussão docente e discente. Informou também que o quadro de horários foi 35 

feito pela chefia no período de recesso e férias.  Disse que aguardou que a UFF publicasse as datas 36 

de feriados e   recessos para em seguida apresentar o calendário, fato esse que ocorreu em fevereiro. 37 

Falou que as disciplinas de monografia do semestre 2020.2 constarão no RAD  2020, o que acarreta 38 

a necessidade de celeridade quanto a criação das turmas devido aos prazos de fechamento do RAD.  39 

A Prof.ª Cláudia Alvarenga informou que devido a possibilidade de trancamento no primeiro 40 

período, ocasionada pelas resoluções 160/2020 e 170/2020, as turmas de primeiro período ficaram 41 

muito cheias, pois houve a soma dos alunos ingressantes com os regulares que trancaram a 42 

matrícula no semestre anterior, pertencentes ao primeiro período. Informou também que todas as 43 

questões quanto a quebra de correquisito entre Estágio IV e V foram realizadas. O Primeiro ponto 44 

de pauta foi a renovação e aprovação de projetos de Extensão. A Prof.ª Adriana procedeu a 45 

leitura dos novos projetos a serem aprovados: projeto de extensão coordenado pelo Prof. Valter 46 

Martins com a participação das professoras Ketnen Rose Medeiros Barreto e Marilene Parente   47 

Gonçalves, intitulado “Website Departamento de Serviço Social de Campos”. Projeto de extensão 48 

coordenado pela Prof.ª Ana Cláudia de Jesus Barreto, intitulado “A crise da COVID-19 e a        49 

população negra:  periferia, resistência e a política bolsonarista da morte”. Projeto de extensão   50 

coordenado pela Prof.ª Ana Cláudia de Jesus Barreto, intitulado “Racismo e Serviço Social: Por 51 

um exercício profissional qualificado na direção de uma sociabilidade livre do racismo”. Projeto 52 

de extensão coordenado pela Prof.ª Juliana Desiderio Lobo   Prudencio, intitulado “Agenda 53 

antirracista”.   Projeto coordenado pela Prof.ª Adriana Soares Dutra, intitulado “Aonde foi parar o 54 

meu lixo?”. Os projetos foram aprovados em bloco pela plenária departamental. Em seguida a 55 

Prof.ª Adriana procedeu a leitura dos projetos a serem renovados: projeto coordenado pela Prof.ª 56 

Ketnen Rose Medeiros   Barreto, intitulado “Revista Eletrônica Goitacá”.  Projeto coordenado pela 57 

Prof.ª Ana Maria Almeida da Costa, intitulado “Memória das lutas pela terra no estado do Rio de 58 

Janeiro”. Projeto coordenado pela Prof.ª Isabela Sarmet de Azevedo, intitulado “A questão da 59 

ética, da    instrumentalidade, dos instrumentos e técnicas no Serviço Social”. Os projetos a serem 60 

renovados foram aprovados em bloco pela plenária departamental. O segundo ponto de pauta 61 

consistiu   em informar a entrega dos relatórios parciais (1º relatório) de estágio probatório 62 



referentes a janeiro de 2020 até janeiro de 2021 das professoras Amanda Guazzelli; Ana 63 

Cláudia J. Barreto e Juliana Lobo. A Presidente Ana Costa informou que as professoras Amanda 64 

Guazzelli, Ana Cláudia de Jesus Barreto e Juliana Desiderio Lobo Prudencio entregaram os 65 

relatórios parciais referentes ao primeiro ano de estágio probatório. O terceiro ponto de pauta 66 

foi a criação da comissão para organização do processo eleitoral do SSC. A Presidente Ana 67 

Costa informou que, segundo a Prograd, o processo eleitoral ocorrerá pelo “Sistema Helios 68 

Voting”, em seguida solicitou que dois professores se disponibilizassem para compor a comissão. 69 

As professoras Adriana e Neusa, se colocaram à disposição. A Presidente encaminhou a criação 70 

de uma Comissão para organização do processo eleitoral do SSC, composta pelas professoras 71 

Adriana Soares Dutra e Neusa Cavalcante Lima, além do técnico administrativo Gabriel Baptista 72 

Nunes. A Plenária aprovou a proposta, aguardando apenas a representação discente. O quarto 73 

ponto de pauta foi a licença capacitação (3 meses) de Érica Almeida. A Presidente Ana Costa 74 

encaminhou a aprovação do afastamento da Prof.ª Érica Terezinha Vieira de Almeida por três 75 

meses, pelo período compreendido entre 01/03/2021 e 29/05/2021, por intermédio da licença 76 

capacitação, já avaliada pelo setor competente, em virtude da prorrogação do estágio pós-doutoral, 77 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da Universidade Estadual do Norte 78 

Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, realizado pela Prof.ª supracitada. A plenária departamental 79 

aprovou por unanimidade o encaminhamento de afastamento. A Presidente, Prof.ª Ana Costa, 80 

encerrou registrando que a sua contagem de tempo para licença capacitação também já foi liberada 81 

e que em breve fará a solicitação. O quinto ponto de pauta foi o afastamento para 82 

estágio/doutorado (6 meses) fora do país de Matheus Thomaz. A Presidente Ana Costa 83 

encaminhou o afastamento por seis meses, pelo período compreendido entre 01/04/2021 e 84 

30/09/2021, do Prof. Matheus Thomaz da Silva, em virtude do estágio de investigação doutoral na 85 

Oficina de Ecologia e Sociedade, no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. A 86 

plenária departamental aprovou por unanimidade o encaminhamento de afastamento.  O sexto    87 

ponto de pauta foi a aprovação da ata ad referendum das três disciplinas optativas. A ata ad 88 

referendum número um de onze de janeiro de dois mil e vinte e um, que aprova a criação das 89 

disciplinas optativas Direitos Humanos e Cidadania, Estudos em Gênero e Saúde e Violência e 90 

Criminalização da Pobreza, foi aprovada por unanimidade pela plenária departamental. O sétimo 91 

ponto de pauta foi a apresentação da   proposta de curricularização da Extensão. A presidente 92 

da reunião, Prof.ª Ana Costa, solicitou à coordenadora de Extensão, Prof.ª Adriana Dutra que 93 

apresentasse sobre o desenvolvimento das propostas no âmbito do Grupo de Trabalho organizado. 94 

A Prof.ª informou que o GT realizou três reuniões em 2020, e que ouviu algumas representações 95 

da extensão de outras Universidades fora de Campos (UFOP, UNESP), ocorrendo importantes 96 

trocas de experiências iniciadas, bem como buscou informações disponíveis na internet (UFRJ, 97 



UPE) e contatos a nível local no Instituto – ESR/UFF- Campos acerca da temática no âmbito dos 98 

cinco cursos de graduação, na UENF e no IFF, observando que no município os debates ainda não 99 

tinham se desenvolvido. Sobre o levantamento realizado e as propostas elaboradas pelo GT, o 100 

mesmo as apresentou ao NDE – Núcleo Docente Estruturante, ocorrendo importante debate com 101 

reflexões necessárias. Na plenária departamental foram apresentadas, pelo Power Point, os 102 

aspectos centrais, ressaltando as referências legais, os parâmetros formais e diretrizes sobre a 103 

incorporação da extensão no âmbito das disciplinas e áreas cobertas no âmbito do ensino. O GT 104 

levantou disciplinas que considera de maior potencialidade para a incorporação de carga horária 105 

de extensão, foram elas: planejamento e gestão em Serviço Social; classes e movimentos sociais; 106 

oficina de análise institucional. Foi enfatizado a relevância do protagonismo dos estudantes assim 107 

como a participação da comunidade externa. Com a participação dos presentes, várias questões 108 

foram apresentadas, como as dúvidas sobre a concepção da curricularização da extensão na 109 

graduação, a operacionalização e os desdobramentos a respeito, sendo apresentados pelos 110 

membros do GT a necessidade da ampliação do debate em fórum a ser organizado, tendo em vista 111 

o prazo limite do ano de 2022, estabelecido para a creditação da extensão. Foi considerada a 112 

possibilidade de não termos propostas totalmente fechadas pois há a modalidade dos ajustes da 113 

mesma forma que ocorrem com os currículos em desenvolvimento. O oitavo ponto de pauta foi 114 

a apresentação da proposta do Fórum de estágio. A presidente da reunião, Prof.ª Ana Costa, 115 

solicitou à atual coordenadora de Estágio Curricular, Prof.ª Liliane   Cardoso D’Almeida e à Prof.ª 116 

Marilene Parente, nova coordenadora, que informassem sobre o processo de transição 117 

desenvolvido agora em janeiro, como sobre a proposta do Fórum de Supervisores de Estágio para 118 

o presente semestre. Os aspectos gerais sobre a transição foram   apresentados pela Prof.ª Liliane 119 

assim como enfatizou a importância da realização do Fórum, ainda em fevereiro, com a finalidade 120 

de ser feito o balanço da gestão da coordenação de estágio, os avanços alcançados bem como as 121 

dificuldades existentes. A Prof.ª Marilene Parente agradeceu a 124 Prof.ª Liliane Cardoso pelo 122 

período de transição. Ressaltou a possibilidade da realização de um trabalho de muito 123 

comprometimento, articulação e discussão. Disse que existem muitos desafios a serem 124 

enfrentados. Informou que o Fórum tem o objetivo de articular o início do pensamento quanto as 125 

soluções para os desafios, com possibilidade de sua realização no mês de abril ou maio de 2021. 126 

A Presidente, Prof.ª Ana Costa, solicitou, mediante o afastamento da Prof.ª Liliane para cursar o 127 

doutorado, que algum professor contribuísse para organização do Fórum.  As professoras Maria   128 

Clélia   Coelho, e   Alessandra   Genu, se disponibilizaram para tal contribuição. O nono ponto 129 

de pauta foi a progressão funcional de Professor Associado I para Associado II de Ketnen. A 130 

Prof.ª Ketnen Rose Medeiros Barreto passará de Professor Associado I para Associado II. O 131 

décimo ponto de pauta foi o processo seletivo para 1 vaga de substituto. A presidente, Ana 132 



Costa, encaminhou a realização da seleção para mais de uma vaga, dentro das possibilidades, com 133 

data a definir. A Plenária aprovou o encaminhamento. Palavra franqueada. A Presidente, Prof.ª 134 

Ana Costa, informou que não recebe notificações de pedido de férias direto do sistema, devido a 135 

isso, solicitou que os professores enviem um e-mail para o Departamento todas as vezes que 136 

necessitarem de uma autorização para férias. Informou também que é crucial a atribuição à chefia 137 

dos processos no SEI, pois caso contrário ela não terá conhecimento. Ressaltou que no caso de 138 

atribuição no SEI, também é importante o envio de um e-mail informando tal ação. Informou 139 

também que a Prof.ª Liliane Cardoso D’Almeida foi aprovada no Doutorado do Programa de pós-140 

graduação em Políticas Sociais da UENF. Encerrou informando que as professoras Alessandra 141 

Genu Pacheco, Neusa Cavalcante Lima e Marilene Parente Gonçalves entregaram os planos de 142 

trabalho do Estágio Probatório. A Prof.ª Ketnen informou que em 2010 ou 2011 o Ministério da 143 

Cidadania criou a Rede Nacional da Educação Permanente para capacitação do SUAS e que essa 144 

Rede fez uma listagem de todas as universidades que se candidataram a compor a Rede para 145 

Capacitação. Disse que soube que essa rede estava sendo montada através do Conselho e que levou 146 

tal informação a Prof.ª Denise. Através dessa Rede a professora Ketnen foi procurada pelo Núcleo 147 

de e Educação e Monitoramento da Secretaria de Desenvolvimento Humano de Campos para 148 

preparação de um plano de educação permanente. Ressaltou que desde 2019 está montando esse 149 

plano. Disse que achou importante informar esse fato.  Informou que isso não quer dizer que a 150 

UFF oferecerá capacitação. Concluiu falando que é uma forma de elevar o nome da UFF e estar 151 

presente nessa Rede. A Prof.ª Ana Costa informou que em função da garantia do Art. 12 da 152 

Resolução 160/2020 que trata da flexibilização, que para esse semestre, 2020.2, recebeu a 153 

solicitação da professora Juliana Mendes e prorrogação da profª Ketnen Barreto. A Prof.ª Leda 154 

informou que quanto ao edital ANP, na modalidade que equivale à monitoria, aberto em julho de 155 

2020, o mesmo foi prorrogado até maio, sendo encaminhado o relatório parcial ao setor 156 

competente. Nada mais havendo a tratar, a Chefe de Departamento e Presidente deu por encerrada 157 

a reunião. E para constar, eu, Gabriel Baptista Nunes (matrícula SIAPE 1166264), secretariei esta 158 

reunião e redigi a presente ata que assino junto com a Presidente. Campos dos Goytacazes, dez de 159 

fevereiro de dois mil e vinte e um. 160 
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