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Ata da Reunião Ampliada do   

Departamento de Serviço Social de 

Campos, do Instituto de Ciências da 

Sociedade e Desenvolvimento Regional, 

realizada à Rua José do Patrocínio, 

setenta e um, Centro, Campos dos 

Goytacazes, aos trinta dias do mês de 

março do ano dois mil e vinte e dois, às 

nove horas. 

 

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, no auditório do 1 

Bloco C, reuniram-se sob a presidência da Professora Marilene Parente Gonçalves, Chefe do 2 

Departamento de Serviço Social de Campos, os docentes: Adriana Soares Dutra, Alessandra Genú 3 

Pacheco, Ana Cláudia de Jesus Barreto, Amanda Guazzelli, Carlos Antônio de Souza Moraes, 4 

Cláudia Mara  Barboza dos Santos Alvarenga, Érica Terezinha Vieira de Almeida, Isabel Cristina 5 

Chaves Lopes, Janaína Mandú, Juliana Desiderio Lobo Prudencio, Juliana Thimóteo Nazareno 6 

Mendes,  Ketnen  Rose  Medeiros Barreto, Maria Clélia Pinto Coelho, Neusa Cavalcante Lima, 7 

Valter Martins, Verônica Gonçalves Azeredo. As Professoras Leda Regina de Barros Silva e 8 

Viviane Aparecida Siqueira Lopes participaram através do portal de videoconferência da Google, 9 

Google Meet. A presidente, professora Marilene Parente Gonçalves, abriu a reunião saudando a 10 

todos. Ela destacou os desafios de uma reunião presencial. Explicou que conseguiu os 11 

equipamentos necessários para que as docentes que se enquadram no ensino remoto possam 12 

acompanhar a reunião a distância. A Presidente também agradeceu as Coordenadoras de Estágio 13 

que gentilmente aceitaram a proposta de uma reunião ampliada. O primeiro ponto de pauta foi 14 

a situação atual das vagas de estágio para 2022.1. A Prof.ª Juliana Lobo apresentou um 15 

panorama da situação atual das vagas de estágio para o semestre letivo 2022.1. Ela informou que 16 

foi feito um grande esforço para suprir a demanda de vagas de estágio. Ressaltou que, hoje pela 17 

manhã, a Coordenação de Estágio conseguiu fechar o quantitativo de vagas de Estágio V e Estágio 18 

VI, faltando ainda duas vagas. Disse que a confirmação do quadro virá até sexta-feira. Relatou que 19 

quanto ao Estágio IV de um total de noventa e três alunos, apenas quinze vagas foram confirmadas 20 

até o momento, mas que vem conversando e orientando os discentes quanto aos trâmites. Em 21 

seguida, a Plenária Departamental debateu o tema, apresentou sugestões e tirou dúvidas quanto a 22 

situação das vagas de estágio. O segundo ponto de pauta foi a demanda para estágio de forma 23 

remota e supervisão acadêmica remota. A Prof.ª Amada apresentou a situação de dois alunos 24 

do curso de Serviço Social. Informou que o discente Claudio não reside mais em Campos dos 25 

Goytacazes. Destacou que ele está com a vida toda programada em Duque de Caxias e que é 26 

estagiário da Assistência Estudantil da UFF, até então sob a supervisão de campo da assistente 27 

social Alessandra Muros, que hoje está de licença saúde sem previsão de retorno. Destacou que 28 



faltam apenas Estágio VI e Monografia para a conclusão da sua formação profissional e que ele 29 

solicitou a supervisão acadêmica e o estágio em campo na condição remota. Informou também que 30 

a Coordenação de Estágio entrou em contato com a assistente social Cassiana, que responde pela 31 

Assistência Estudantil da UFF Campos, e que ela informou que há, hoje, uma assistente social, a 32 

Rosângela, em condição de trabalho remoto, e que dessa forma ela aceitaria supervisionar o aluno 33 

Claudia remotamente. Quanto a situação do segundo aluno, a Prof.ª Amanda informou que se trata 34 

da discente Débora Rangel, que hoje reside em São José do Calçado em virtude dos problemas 35 

econômicos causados pela pandemia de COVID-19. Informou também que a Débora solicitou 36 

estágio em campo de forma presencial e supervisão acadêmica de forma remota. Além dos dois 37 

casos supracitados, outros casos semelhantes foram apresentados pela Plenária. A Plenária 38 

Departamental debateu o ponto e encaminhou a proposta de EPMT (Ensino Presencial Mediado 39 

pelo Uso de Tecnologias) para Estágio VI exclusivamente em 2022.1, além das demandas 40 

exclusivas, referentes aos casos dos alunos de estágio VI que estavam necessitando da modalidade 41 

remota. A Plenária também encaminhou a proposta de ensino remoto para os casos específicos 42 

para Estágio VI e Monografia I, além de um supervisor que trabalhe exclusivamente no remoto. 43 

Tal proposta será deliberada na próxima reunião de Colegiado de Curso. O terceiro ponto de 44 

pauta foi a definição de percentual de oferta da carga horária das atividades mediadas por 45 

tecnologia, na carga horária das disciplinas do SSC no Formato EPMT, com base na 46 

Resolução CEPEX/UFF N.637, de 02 de fevereiro de 2022. A Prof.ª Marilene informou que a 47 

proposta do ponto é a definição do percentual de oferta da carga horária das atividades mediadas 48 

por tecnologia. Ressaltou que na última reunião extraordinária, realizada em 11 de fevereiro, foi 49 

formalizado, por decisão da Plenária, as disciplinas no formato EPMT, com a questão percentual 50 

ficando pendente. A Prof.ª Marilene destacou que a resolução CEPEX/UFF N.637, de 02 de 51 

fevereiro de 2022, possibilita o formato EPMT de 20% até 50%. A Plenária Departamental discutiu 52 

o tema e encaminhou a relação 80/20% para o formato EPMT, preservando a autonomia didático-53 

pedagógica do docente na condução da carga horária das atividades mediadas por tecnologia. Tal 54 

encaminhamento será apresentado no Colegiado de Curso. Nada mais havendo a tratar, a Chefe de 55 

Departamento e Presidente deu por encerrada a reunião. E para constar, eu, Gabriel Baptista Nunes 56 

(matrícula   SIAPE 1166264), secretariei esta reunião e redigi a presente ata que assino junto com 57 

a Presidente. Campos dos Goytacazes, 30 de março de dois mil e vinte e dois.   58 
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