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PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: 16/03/2020 – SUSPENSÃO 

DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS ATÉ O PRESENTE MOMENTO. 

 



APRESENTAÇÃO 

 

O presente relatório foi elaborado pelo Núcleo de Serviço Social do 

CES/UFCG, atendendo à solicitação do Ofício Circular nº 02/2020, da Pró 

Reitoria de Assuntos Comunitários da Universidade Federal de Campina 

Grande (PRAC/UFCG).  O objetivo é descrever as atividades que vem sendo 

desenvolvidas pelo Serviço Social no período de pandemia do COVID-19, 

através do trabalho remoto, instituído pelo Protocolo de Ações Institucionais da 

UFCG.  

 

 ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVIÇO SOCIAL DO CES/UFCG 

NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19 

 

O quadro abaixo especifica as atividades realizadas pelo Serviço Social 

do CES no período de pandemia do COVID-19, após a suspensão das 

atividades presenciais, criação do Protocolo de Ações Institucionais da UFCG e 

regulamentação do trabalho remoto no âmbito institucional.  

O período de suspensão das atividades presenciais da UFCG coincidiu 

com o período destinado à realização das inscrições no processo seletivo 

unificado para ingresso nos programas de assistência estudantil da UFCG 

(Edital ufcg/prac/cae nº. 001/2020) . O processo seletivo foi mantido e o 

Serviço Social vem trabalhando remotamente na avaliação socioeconômica até 

o presente momento, via Sistema Eletrônico de Informação (SEI). Além do 

volume de processos de inscrições realizadas, ressalta-se que a etapa de 

avaliação socioeconômica demanda tempo e atenção do profissional de serviço 

social (tanto pela natureza analítica e decisiva dos processos avaliados, como 

por se tratar de uma seleção piloto, experimental, realizada pela primeira vez 

através do SEI).  

Simultaneamente à avaliação socioeconômica, o serviço social do CES  

vêm desenvolvendo as seguintes atividades: 

ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVIÇO SOCIAL DO CES/UFCG  

ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA 
INGRESSO NOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - EDITAL UFCG/PRAC/CAE Nº. 
001/2020 / 

ESPECIFICAÇÃO:  OBSERVAÇÃO  

Avaliação socioeconômica dos estudantes com processos 
inscritos para os Programas de Residência Universitária e 
Restaurante Universitário do CES 

  
Etapa concluída 
 



Avaliação socioeconômica do Programa de Auxilio 
ao Ensino de Graduação (PAEG)  - Campus de Cuité 

Em processo de 
análise  

Avaliação socioeconômica do Programa de Auxilio 
ao Ensino de Graduação (PAEG) -  Campus de Sousa  

Em processo de 
análise  

Realização de atendimentos, orientações e encaminhamentos à 
comunidade acadêmica sobre as inscrições no processo seletivo. 
  

 
Março de 2020 

Emissão de alguns despachos de processos - seleções dos 
programas de assistência estudantil 2020.1   
 

Abril de 2020 

Organização de dados, preenchimento de pastas e planilhas com 
informações da seleção, em decorrência da ausência de um 
servidor  assistente administrativo no setor de serviço social.   

Março  2020 
Abril 2020 

Quantitativo da seleção: 
 
Total de 269 (Cuité) + 82 (Sousa)  processo analisados = 351 
processos 
 
- Realização de 351 despachos 
- Preenchimento de 351 fichas de avaliação  no word  
- Preenchimento de planilhas  
 

 

ATIVIDADES INFORMATIVAS, ORIENTAÇÕES, ENCAMINHAMENTOS 

ESPECIFICAÇÃO:  OBSERVAÇÃO  

Elaboração de informativos sobre horário do setor de serviço 
social no período de trabalho remoto e disponibilização de canal 
de comunicação via e-mail. 

Março de 2020 
 

Divulgação da cartilha elaborada pelo Núcleo de Serviço Social 
da UFCG (sede) sobre o  auxilio emergencial do governo federal. 
- Disponibilização do e-mail institucional para esclarecimento de 
dúvidas acerca do material divulgado.  
  

 

Reunião com a Direção de Centro e representantes da 
Residência Universitária para repassar informações da 
“Comunicação Institucional”, de 18/03/2020, bem como discutir 
alternativas sobre o ponto 06 do documento que dispõe do 
“retorno dos alunos residentes (Programa Residência 
Universitária) para seu núcleo familiar, como medida preventiva e 
protetiva, no sentido de contribuir com as medidas de controle do 
COVID-19, até o retorno das atividades acadêmicas”. 

18/03/2020 
 
Sala da Direção de 
Centro 

Leitura de material sobre auxílios emergenciais no âmbito das 
instituições de ensino.  

 

Leitura da nota técnica emitida pelo Conselho Regional de 
Serviço Social (CRESS/PB) - NOTA TÉCNICA “SERVIÇO 
SOCIAL E EDUCAÇÃO”: CONSIDERAÇÕES SOBRE O 
TRABALHO PROFISSIONAL NO CONTEXTO DA COVID-19 - , 
que orienta os/as profissionais para a defesa da permanência 
dos auxílios estudantes, se contrapondo à cortes orçamentários 
e/ou redução de valores dos benefícios, bem como tece algumas 
considerações sobre trabalho remoto em tempos de pandemia. 

 



Participação na discussão e elaboração do Processo 
23096.018683/2020-97 (21/05/2020), em que os Assistentes 
Sociais do Núcleo de Serviço Social da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG)  solicitam a concessão de auxílio 
financeiro em caráter emergencial a todos os discentes / 
usuários dos Programas de Assistência Estudantil da UFCG 
(Residência Universitária e Restaurante Universitário) e realizam 
algumas considerações.  

Data: 21/05/2020 
 
Anexo 03 

Realização de sugestões de modelo de  questionário destinado 
aos usuários dos programas da  assistência estudantil da UFCG  

 

ATIVIDADES RELACIONADAS AO AUXÍLIO EMERGENCIAL DE ACOLHIMENTO 
(AEA) 

Repasse de solicitação da PRAC sobre atualização de dados 
bancários dos estudantes beneficiários dos Programas de 
Residência e Restaurante Universitário; 
 
- Divulgação no site oficial do CES e nas redes sociais 
 

Data: 28/05/2020 
 
Anexo  

Sistematização de dados bancários em planilhas e repasse de 
informações à PRAC 

Maio  
Junho 
Julho 

Realização de atendimentos, orientações e encaminhamentos 
via e-mail institucional.  

Maio  
Junho 
Julho  

Consulta no sistema da PRE se todos os usuários possuem 
matrícula ativa  

Aproximadamente 
289 consultas.  

Observação: O quantitativo de usuários atendidos pelos 
programas de assistência estudantil no CES é 289, sendo 98 da 
Residência Universitária e 181 do Restaurante Universitário.  
Os e-mails respondidos e as informações e orientações emitidas 
não foram contabilizadas, mas o número de usuários dos 
programas sinaliza uma quantidade aproximada de serviço 
realizado pelo setor em algum momento durante a pandemia.   
 

 

PARTICIAÇÃO  DE REUNIÕES  

Reunião do Núcleo de Serviço Social da UFCG Data: 20/05/2020 

Reunião com a Pró Reitoria de Assuntos Comunitários PRAC Data: 09/06/2020 

Reunião do Núcleo de Serviço Social da UFCG Data: 26/06/2020 

OUTRAS ATIVIDADES 

Comunicação/ diálogo com o Setor de Psicologia para discutir 
ações relacionadas às questões de Saúde Mental no período de 
pandemia. 

- 

Comunicação/ diálogo com a Prefeitura do Campus, 
especificamente com os setores responsáveis pela Vigilância / 
Portaria das Residências Universitárias para tratar da entrada e 
saída de residentes após o comunicado da PRAC  .   

Março de 2020 
Abril de 2020 

Participação no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFCG 
(NAI/UFCG) , sendo considerado “Comissão de Apoio LocaI”. 
 
 

Portaria n° 01, 06 
de julho de 2020 



CURSO DE CAPACITAÇÃO: Participação no curso de 
especialização em educação inclusiva, ofertado pelo Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), com o objetivo de  
contribuir com as atividades do NAI.  

 Em curso  

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENAÇÃO DE 
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL  
- Emissão de dados mensais dos programas de assistência 
estudantil à PRAC; 
- Organização de planilha de dados solicitados pela PRAC  
- Consulta de ponto eletrônico dos servidores lotados na 
Coordenação de Assistência Estudantil  
- Comunicação oficial; 
- Entre outros  
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