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Ata da Reunião Extraordinária 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
seis dias do mês de janeiro do ano de
dois mil e vinte e dois, às nove horas.
1

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, através do

2

portal 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, Érica

6

Terezinha Vieira de Almeida, Isabela Sarmet de Azevedo, Juliana Desiderio Lobo Prudencio,

7

Juliana Thimóteo Nazareno Mendes, Leda Regina de Barros Silva, Maria Clélia Pinto Coelho,

8

Mirian de Freitas da Silva Ramos, Neusa Cavalcante Lima, Viviane Aparecida Siqueira Lopes.

9

Faltas Justificadas: Isabel Cristina Chaves Lopes, Ketnen Rose Medeiros, Valter Martins. A

10

presidente, professora Marilene Parente, abriu a reunião saudando a todos e em seguida realizou

11

uma breve explanação acerca da necessidade desta convocação extraordinária, ressaltando a

12

importância de se pensar as decisões sobre as novas gestões tanto da Coordenação de Curso quanto

13

da Coordenação de Estágio, antes do término do semestre letivo de 2021.2 e de consideração de

14

que o processo de gestão acadêmica diz respeito à atividades do Magistério, previstas no Estatuto

15

Geral da UFF, daí a relevância do envolvimento dos docentes nessa função privativa. O primeiro

16

ponto de pauta foi Gestão da Coordenação de Estágio 2022/2024. A Presidente informou a data

17

de término, já publicizado anteriormente, do mandato da Professora Maria Clélia que será em 13

18

de fevereiro de 2022, havendo a necessidade de formação da nova gestão para realização de uma

19

transição do trabalho em tempo hábil. A palavra foi aberta aos docentes, que teceram

20

considerações acerca de seus projetos já programados e em andamento para além do ensino, seja

21

com pesquisa, extensão ou coordenações de Programas e Núcleos, bem como realizaram um

22

balanço de suas participações e engajamentos em Comissões, e trabalhos afins, que dificultariam

23

uma reprogramação profissional de seu trabalho para assumir a referida coordenação, devido a

24

carga horária docente já estar no nível alcançado de sua totalidade. Outro ponto a ser considerado

25

foi que alguns docentes do SSC foram efetivados na UFF no ano de início da pandemia e tiveram

26

pouco ou nenhum contato com a realidade social da cidade de Campos e região, não construindo

27

assim maior conhecimento dos campos de estágio, temáticas e novas relações profissionais. O que

28

resultou em percepções construídas dentro de uma determinada condição de trabalho, no formato

29

remoto. Sobre a reflexão de qual caminho seguir, ou estratégias a serem pensadas e sua forma de

30

operacionalização, formou-se entre os docentes um posicionamento único, de que o coletivo

31

precisa ser pensado e construído, dentro de uma linha de trabalho coletivo-colaborativa, com

32

partilha de compromissos. A partir da proposição de busca de caminhos alternativos, foi

33

explicitada pela Profa. Maria Clélia a possibilidade de formação de uma comissão coordenadora

34

para assumir a Coordenação de Estágio com o término de seu mandato, como ocorre com a

35

Coordenação de Estágio dos cursos de Serviço Social de Niterói e Rio das Ostras. A Plenária

36

aprovou a estratégia de formação da Comissão Coordenadora de Estágio em Serviço Social, nas

37

condições de: (1) 12 meses de vigência; (2) composição de um número de 3 (três) docentes; (3) a

38

partilha da Carga horária da Coordenação de Estágio entre os/as componentes será tratada

39

posteriormente e levada para apresentação e apreciação em plenária departamental. Para a

40

composição dessa referida Comissão, as professoras Ana Cláudia, Amanda e Juliana Lobo se

41

propuseram a participar. A Plenária aprovou a composição da Comissão Coordenadora de Estágio

42

em Serviço Social pelas profas. Ana Cláudia de Jesus Barreto, Amanda Guazzelli; Juliana

43

Desiderio Lobo Prudencio. As aprovações acima serão encaminhadas ao Colegiado de Curso para

44

decisão final do encaminhamento. O segundo ponto de pauta foi Gestão da Coordenação de

45

Curso 2022/2026. De forma geral, houve uma intercessão das considerações acerca do primeiro

46

ponto de pauta com este segundo ponto, feita anteriormente, no que diz respeito aos

47

posicionamentos de docentes e suas possibilidades de conjugar os projetos e trabalhos já com

48

compromissos assumidos em andamento. Neste sentido, a Plenária foi conduzida pela Presidente

49

Marilene Parente para a propositura de quê caminhos seguir, relembrando que no último edital

50

para eleição local para nova gestão de Coordenação de Curso não houve chapa inscrita, conforme

51

informado pela Presidente da CEL, Profa. Neusa, em Plenária Ordinária do dia 12 de janeiro de

52

2022. A profa. Cláudia refletiu sobre a necessidade de se pensar em prazos para a realização de

53

novas discussões futuras caso não se tenha docentes com possibilidade de formar uma chapa agora.

54

A profa. Juliana Mendes propôs que fosse pensada numa extensão da pro temporalidade por um

55

ano, considerando os desafios à frente na implantação de novo currículo para 2022.2. De forma

56

geral foram tecidas considerações pelos docentes acerca da importância de se ter essa definição

57

para o cuidado da direção política do curso de Serviço Social e preparação quanto a possíveis

58

incertezas antes do início do semestre acadêmico de 2022.1; além do fato de não se ter a ocupação

59

do cargo de vice coordenador de curso, acarretando sobrecarga de trabalho e um longo tempo sem

60

ocupação. A profa. Cláudia explicitou que a pro temporalidade não tem um prazo para a sua

61

vigência e que está devidamente regulamentada pelo Reitor, e que em um próximo momento então

62

de Plenária, poderá se posicionar acerca de anuência da sua continuidade como Coordenadora pro

63

tempore por mais um ano. O terceiro ponto de pauta foi a aprovação de projetos de Monitoria

64

2022. A Presidente Marilene passou a palavra à Profa. Alessandra Genú, Coordenadora de

65

Monitoria, que apresentou o Projeto inscrito no sistema, intitulado “INICIAÇÃO AO PROCESSO

66

DE ENSINO APRENDIZAGEM: monitoria em Previdência Social”, de coordenação da Profa.

67

Ketnen Rose Medeiros. A Plenária aprovou o Projeto de Monitoria “INICIAÇÃO AO

68

PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM: monitoria em Previdência Social”, sob

69

coordenação da Profa. Ketnen Rose Medeiros. Na sequência, a Profa. Alessandra dirimiu algumas

70

dúvidas apresentadas pelos docentes, no sentido da vinculação do monitor ser da disciplina em

71

questão; que a possibilidade de ampliação de vagas de monitoria depende diretamente de um

72

número maior de projetos apresentados; valor atual da bolsa de monitoria ser de R$400,00 reais;

73

por fim, afirmou a possibilidade de encaminhamentos dos Projetos de forma Ad Referendum, para

74

os docentes que não conseguiram inscrever os Projetos para aprovação no dia de hoje, sendo que

75

o prazo final se encerra em 07 de fevereiro de 2022, conforme edital do Programa de Monitoria

76

2022. A Presidente Marilene ressaltou que, apesar do prazo final ser no dia 07, seria interessante

77

que os docentes pudessem apresentar as propostas até o dia 06 de fevereiro para um tempo hábil

78

de preparação do documento de aprovação Ad Referendum. Palavra franqueada. A Profa. Maria

79

Clélia se colocou à disposição das componentes da Comissão Coordenadora de Estágio em

80

Serviço Social para a realização do período de transição dos trabalhos da Coordenação. A Profa.

81

Érica Terezinha informou que está em curso uma nova eleição para a Coordenação do PPGDAP,

82

com a formação de chapa com o prof. Hernán e Profa. Elis, e que em breve deixará a coordenação

83

do referido Programa, mas seguirá ministrando a disciplina Estado e Políticas Públicas. Nada mais

84

havendo a tratar, a Chefe de Departamento e Presidente deu por encerrada a reunião. E para

85

constar, eu, profa. Alessandra Genú Pacheco (SIAPE 1491652), secretariei esta reunião e redigi a

86

presente ata que assino junto com a Presidente. Campos dos Goytacazes, vinte e seis de janeiro de

87

dois mil e vinte e dois.
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