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Apresentação

O Projeto em tela refer iu-se à comemoração dos 60 anos do curso de serviço social  da
Universidade Federal  de Santa Catar ina – UFSC que ocorreu em 2018,  tendo sido
comemorado em maio de 2019,  conforme decisão do colegiado do Departamento de
Serviço Social .
 
Essa importante inic iat iva foi  desencadeada nos termos de um necessár io resgate da
memória e pontuação histór ica mas também, e sobretudo,    foi  motivada para o
reconhecimento da importância do curso no âmbito da formação profiss ional  de
assistentes sociais ,  tendo sido reiteradas vezes apontado entre os 10 primeiros colocados
entre os demais cursos do mesmo nível  no país .  Ademais,  o curso mantém-se como o
único curso em universidade públ ica federal  no estado de Santa Catar ina.
 
Este relatório apresenta os pr incipais resultados do Projeto,  considerando as etapas de
planejamento e execução das at ividades desenvolvidas de acordo com os objet ivos
previamente determinados.
 
O documento é também construído com base em registros fotográf icos que servem para
atestar  os acontecimentos e a amplif icar  o conhecimento sobre os fatos,  de forma mais
efetiva.
 
Este relatório será disponibi l izado em versão eletrônica,  para   social ização nas diversas
mídias digitais ,  com isso visando ampliar  a divulgação do event ocorr ido,  podendo ser
acessado na página ofic ial  do Departamento de Serviço Social  da UFSC:
http://dss.ufsc.br/
 
Flor ianópolis ,  julho de 2019

http://dss.ufsc.br/
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Contexto do projeto

O Curso de Serv iço Socia l  da Univers idade Federal  de Santa Catar ina tem como
objet ivo a  formação prof iss ional  do Ass istente Socia l  que,  mediante o domínio de
conhecimentos específ icos ,  atua na formulação e  execução de pol í t icas  e  programas
socia is  nas  áreas  da saúde,  educação,  t rabalho e  renda,  just iça ,  meio ambiente,
previdência  e  ass istência  socia l ,  e  a inda nas pol í t icas  de proteção especia l  para  infância
e juventude,  pessoas com def ic iência ,  mulheres ,  idosos,  famí l ia  e  outras .  Este
prof iss ional  desenvolve sua ação junto a  órgãos públ icos  e  pr ivados,  ent idades
socioass istencia is ,  ONG’s  e  processos de organização popular .
 
Em sua t ra jetór ia ,  o  curso de serv iço socia l  da UFSC tem se notabi l izado pelo
compromisso com o ensino,  com as  at iv idades de extensão,  a l iado ao invest imento em
pesquisa  e  produção acadêmica,  capazes de qual i f icar  não só a  formação prof iss ional ,
mas também intensif icar  o  compromisso socia l  da univers idade públ ica  junto aos
setores  populares  e  movimentos socia is  com os quais  atua.
 
Essa t ra jetór ia  fo i  justamente o núcleo centra l  do ocas ião comemorat iva .  A
comemoração dos 60 anos de ex istência  do curso quis  s ignif icar  um resgate importante
da memória  e  ao mesmo tempo representar  um merecido enaltec imento de um curso
que tem s ido reconhecido com um dos melhores  qual i f icados do Bras i l  e  que já  formou
mais  de 2500 prof iss ionais  hoje  envolv idos nos d iversos campos e  áreas  de t rabalho.
 
É  importante destacar  que o per íodo a  ser  a lcançado pela  comemoração abarcou os
anos entre  2008-2018,  v isto que em que em 2008 ocorreu a  comemoração dos 50
anos do curso.
 
 

Os  Objetivos  Alcançados
Fundamentalmente,  os  objet ivos do projeto foram constru ídos em torno:
 

da Apresentação dos pr inc ipais  acontecimentos do curso de Serv iço Socia l
do Destaque das conquistas  h istór icas  do curso,  sua importância  no Serv iço Socia l
bras i le i ro  e  na produção de conhecimento da área;
da Difusão da atual  estrutura  e  conjuntura  do curso de serv iço socia l  da UFSC e seus
pr inc ipais  indicadores
da Ampl iação do debate sobre os  desaf ios  do curso na contemporaneidade e  da
formação prof iss ional

 
Em meio a  essas  f inal idades,  a  comemoração dos 60 anos oportunizou justa
homenagem aos professores  e  serv idores  técnico-administrat ivos que se aposentaram
no per íodo de 10 anos -  entre  2008 a 2018.
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O Planejamento das atividades
Duas etapas de planejamento foram essencia is  para  def lagrar  o  a lcance dos
objet ivos :   a  pr imeira   constou da def in ição das  in ic iat ivas  a  serem real izadas no
âmbito do escopo do projeto e  a  segunda,  da consequente def in ição de tarefas  e  o
estabelec imento de datas  e  prazos .  Todo o processo fo i  objeto de debate com o
colegiado do DSS para  a  tomada das pr inc ipais  decisões .
 
Neste sent ido,  as  at iv idades ideal izadas ,  abrangentes a  ta is  propósitos  foram:  a
produção de um vídeo inst i tuc ional  com as  pr inc ipais  informações sobre o DSS no
per íodo e um evento a lus ivo à  comemoração dos 60 anos,  d ispondo de um dia
inte i ro  (dois  turnos)  com programação def in ida exclus ivamente para  este f im.
 
A produção de v ídeo inst i tuc ional  fo i  programada para  apresentar  as  pr inc ipais
informações atual izadas do curso de Serv iço Socia l ,  com dados sobre sua d inâmica
e estrutura  de ensino,  pesquisa  e  extensão,  bem como informações re lat ivas  do
Programa de Pós Graduação.  Além disso,  dever ia  destacar  as  conquistas  do curso no
per íodo e oportunizar  a  v isão dos atuais  gestores  do Departamento de Serv iço
Socia l .  O v ídeo a inda dever ia  conter  uma menção aos professores  e  serv idores ,
aposentados no per íodo entre  2008 e 2018,  a  serem homenageados na ocas ião do
evento.
 
O evento,  por  sua vez,    fo i  programado como um dia  de comemoração onde
dever iam ser  inclu ídas  at iv idades de debates ,  anál ises ,  resgate de memória  e
congraçamento entre  corpo doente,  d iscentes ,  serv idores ,  autor idades e
representações de categor ia  e  demais  part ic ipações.
 
As  tarefas  inerentes  à  execução do projeto,  inc lu indo as  duas at iv idades,  foram
vár ias  e  d iversas ,  onde se destacam, entre  outras :
 

Def in ição da comissão de t rabalho (professores ,  serv idores ,  a lunos envolv idos e
grupo de apoio) ;
Def in ição e  planejamento do evento comemorat ivo;
Produção de rote i ro  para  v ídeo inst i tuc ional ;
Composição de base de registros  fotográf icos  do DSS (registros  de 'epoca,  de
professores ,  corpo discente,  espaços,  homenageados,  etc) ;
Atual ização da arte  da comemoração dos 60 anos com aproveitamento daquela
real izada para  a  comemoração dos 50 anos do curso,  ocorr ida em 2008;
Recuperação do mater ia l  da publ icação Serv iço Socia l  em Revista ,  lançada em
comemoração aos 50 anos do curso,  em 2008.
Preparação de mater ia l  de d ivulgação e  mobi l ização
Organização da homenagem aos professores  e  serv idores  aposentados.
Mobi l ização com públ ico interno e  externo
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Principais resultados
 
 
De acordo com o planejamento,  o  v ídeo inst i tuc ional  fo i  produzido a  part i r  de
rotei ro  ideal izado pela  equipe,  com a d iv isão em quatro blocos :
 
O pr imeiro bloco O CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UFSC:  60 ANOS DEPOIS
incorporou detalhes da h istór ia  do curso e  sua real idade atual ,  com a
contextual ização recente do curso.  
 
Neste bloco,  foram ainda  inc lu ídos os  depoimentos dos Professores  Ja ime
Hi l lesheim,  chefe do Departamento de Serv iço Socia l ,  Profa .  Di lceane Carraro,
coordenadora de curso e  Profa .  Beatr iz  Paiva ,  coordenadora do Programa de Pós
Graduação em Serv iço Socia l .  Os professores  explanaram sobre a  importância  do
curso  para  o  serv iço socia l  bras i le i ro  e  suas  conquistas  nos últ imos 10 anos,  a lém
de assuntos como capacitação,  qual i f icação e  ampl iação do quadro docente;  a
expansão do curso de graduação,  o  novo curr ículo curso,  a  pós-graduação,  as  l inhas
de pesquisa  e  a  produção do conhecimento no âmbito do curso.
 
 

Imagens do vídeo institucional

Vídeo Institucional
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O segundo bloco -  O QUE CONQUISTAMOS -  t ratou mais  especif icamente das  recentes  
real izações e  conquistas  h istór icas  do curso.  Neste bloco fo i  poss ível  conhecer  sobre 
os  Núcleos de estudo e pesquisa  do DSS,  as  at iv idades re lac ionadas aos Fóruns de
Supervisão de Estágio ,  ao Programa de Educação Tutor ia l  –  PET,  à  Revista  Katalysys  e
aos Seminár ios  Nacionais  de Serv iço Socia l ,  Trabalho e  Pol í t ica  Socia l ,  de  2015 e  2017.
 
O tercei ro  bloco -  PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DESTA HISTÓRIA -  fo i
específ ico para  a  homenagem, por  meio de fotos e  c i tação,  das  professoras  e  dos
serv idores  homenageados,  a  saber : :  Ana Mar ia  Baima Cartaxo;  Catar ina Mar ia
Schmickler  ( in  memorian) ;  Edaléa Mar ia  Ribei ro ;  I l iane Kohler ;  Ivete Simionatto;  Mar ia
Manoela  Valença;  Mar l i  Palma Souza;  Regina Cél ia  Tamaso Mioto;  Rosana de Carvalho
Mart inel l i  Fre i tas ;  Vania  Mar ia  Manfroi ;  Vera  Herweg Westphal ;  Teresa Kleba L isboa;
Vera Mar ia  Ribei ro  Nogueira ;  Ondina Rosa;  João José Mart ins ;  Rosana Gaio e  
Berenice Petry
 

No quarto bloco -  60 ANOS A HISTÓRIA NOS DESAFIA -  o  v ídeo é  f inal izado
apresentando os  novos desaf ios  colocados ao curso no momento em que completa 60
anos de ex istência  e  apontando para  a   necess idade de reaf i rmar  o  compromisso do
curso com as  conquistas  e  as  lutas  da c lasse t rabalhadora,  com as  demandas e  o
forta lec imento da part ic ipação popular ,  com a ruptura  dos processos de
subalternização,  pauper ização,  de reprodução das des igualdades etnorrac ia is  e  de
gênero e  cr iminal ização dos movimentos dos t rabalhadores  e  da pobreza.
 
O v ídeo possui  cerca de 25 minutos de imagens e  depoimentos que,  para  a lém de
celebrar  o  marco de 60 anos,  perpetua a  h istór ia  que vem sendo constru ída pelos
professores ,  serv idores ,  a lunos e  prof iss ionais  formados pelo curso de serv iço socia l .
Neste bloco foram apresentados os  atuais  professores  do Departamento de Serv iço
Socia l .
 
O vídeo pode ser  acessado na página do Departamento de Serv iço Socia l  da UFSC,  no
seguinte endereço http: / /dss .ufsc .br/  e  o  texto narrado está  anexo à  este re latór io .

http://dss.ufsc.br/2019/05/31/1481/
http://dss.ufsc.br/2019/05/31/1481/
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No dia 20 de maio de 2019, nas dependências do Auditório do Centro Sócio
Econômico, na UFSC em Florianópolis,  foi realizado o evento comemorativo aos 60
anos do curso de serviço social,  como uma atividade de celebração, debate e
congraçamento. 
 

Imagens da abertura do evento

Evento Comemorativo aos 60 anos

 
A atividade iniciou as 8h30 e encerrou as 16h30 com a seguinte programação:
 
8h30   Mesa de abertura
9h30   Atividade artístico-cultural
10h         Mesa Redonda: “60 anos do curso de Serviço Social :  a história nos desafia”
12h           Intervalo de almoço
14h          Atividade artístico-cultural
14h30  Registro histórico dos 60 anos: apresentação de vídeo
15h          Sessão de homenagens
16h30  Encerramento com Coffee break
 
A Mesa de abertura contou com as autoridades representativas da Universidade Federal
de Santa Catarina – UFSC, do Centro Sócio Econômico – CSE e do Departamento de
Serviço Social- DSS, bem como representantes do Conselho Regional de Serviço Social
CRESS 12ª.  Região, representantes do corpo discente da graduação e pós graduação.
Todos os representantes fizeram uso da palavra e puderam realizar saudação aos
presentes.

Principais resultados



A Mesa Redonda contou com a participação da Profa. Dra. Ivete Simionatto e Profa.
Dra. Inez Zacarias, que apontaram importantes elementos para a análise da atual
conjuntura.
 
Na programação do evento foi definido espaço específico para a apresentação do
vídeo institucional,  que logo foi disponibil izado ao público. Bem como espaço para a
realização de cerimônia de homenagens, onde os professores e servidores nominados
receberam placa alusiva aos 60 anos e foram recepcionados por integrantes do
Departamento de Serviço Social .
 
O dia finalizou com o congraçamento dos presentes em um coffee break nas
dependências do Departamento.
 
Estima-se a participação de 200 pessoas no evento comemorativo, cujo registro
fotográfico pode ser acessado na página do DSS/UFSC.

Imagens do evento comemorativo

09



Para além desses resultados, é importante destacar que foi constituída e organizada
um banco de dados com fotos (de época, das décadas passadas, fotos atuais e o
registro fotográfico do evento), documentação geral como roteiros e textos, bem como
a fi lmagem integral do evento.
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Outras Informações e anexos

Os anexos a este relatório estão assim dispostos:
 

Imagens do material de divulgação do Evento Comemorativo 
 

Programação do Evento
 

Imagem da Pasta no servidor do DSS/UFSC
 

Equipe
 

Texto da Narração do Vídeo
https://bit. ly/2JsItNx
 
Vídeo Institucional
https://bit. ly/2KZohX8

 
Fotos do Evento comemorativo
https://bit. ly/2xuBrlZ
 
Relatório do Evento
http://dss.ufsc.br/relatorio-evento-de-60-anos/

 
 
 

http://dss.ufsc.br/2019/05/31/1481/
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Imagens do material de divulgação

Selo 60 anos

Marca página

Banner

Testeira de Mídias

Convite Programa
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Programação

PROGRAMAÇÃO DA CERIMÔNIA EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DO CURSO DE
SERVIÇO SOCIAL
 
Dia 20 de maio
Local Auditório do Centro Sócio Econômico - CSE UFSC
 
8h30 – Mesa de abertura
9h30 – Atividade artístico-cultural
10h – Mesa Redonda: "60 anos do curso de Serviço Social: a história nos desafia»
12h – Intervalo de almoço
14h – Atividade artístico-cultural
14h30 – Registro histórico dos 60 anos: apresentação de vídeo
15h – Sessão de homenagens
16h30 – Encerramento com Coffee break
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Imagem da Pasta no Servidor DSS/UFSC
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