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B EM -V I ND O ( A)  

Este Boletim Informativo 

foi criado para que seja 

um canal de 

comunicação com a 

comunidade acadêmica 

da UFF/Campus Rio das 

Ostras e com a 

população local, com 

temáticas do cotidiano 

que vivemos, 

atravessado pela 

pandemia do novo 

coronavírus. Confira 

detalhes na 

Apresentação. 

 
 

AÇÕE S ,  PR OJ ET OS  E  
AT IV I D AD ES  DO  
D EP AR T AM E NTO 

I NTE RDI SC IP L INAR   

Na primeira edição do nosso 
Boletim Informativo, 

apresentamos as ações de 
enfrentamento à Covid-19 

realizadas pelo Departamento 
Interdisciplinar (RIR). 

 

 

 

 

C ONT E  AQUI !  

Veja o relato de pessoas da 
comunidade acadêmica e 
riostrense a partir de sua 
realidade, impactada pela 

pandemia. 

NÃO PERCA! 

Acompanhe lives e uma série de 
eventos! 

 

 

S ERV IÇ OS   
S OCI OAS S IS TENCI AI S  

 

Aqui você encontra alguns 
canais de serviços sócio 

assistenciais da rede municipal 
de Rio das Ostras. 
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O RIR CONTRA  
A COVID-19 

 

 

 

 

 

  APRESENTAÇÃO 
 

   

 

Desde março, a pandemia provocada pelo novo coronavírus está presente no cotidiano 

de Rio das Ostras e região, com números crescentes de doentes e mortos. O coronavírus 

demonstrou a insuficiência das condições sanitárias, de moradia e sociais de muitos dos 

moradores da cidade. A pandemia também afetou duramente a economia, dificultando 

ou impossibilitando diversas atividades que os (as) trabalhadores (as) exerciam para se 

sustentar. Por outro lado, diante de condições precárias de trabalho, que inclui a carência 

de equipamentos de proteção individuais, diversos profissionais, como os de saúde, estão 

expostos aos riscos e a condições de intenso sofrimento psíquico. 

Ao mesmo tempo, a solidariedade e a ação coletiva revelam-se e mostram suas forças. A 

luta pela vida envolve também a batalha da comunicação e é aí que se insere este Boletim 

do RIR, que pretende informar. Muito além disso, pretende formar e reformar, atuando, 

diretamente, na luta pela vida em tempos de pandemia. Somos professores e professoras 

da UFF/Rio das Ostras, vinculados (as) ao Departamento Interdisciplinar, e convocamos 

a comunidade local a interagir conosco.  

 

Conheçam nossas iniciativas. Opinem. Participem! 
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O RIR no enfrentamento à Covid-19 
 

O corpo docente do Departamento Interdisciplinar da 

UFF – Rio das Ostras (constituído por profissionais 

formados em áreas como serviço social, enfermagem, 

economia, ciências sociais, direito e história, integrados 

aos cursos de graduação em Enfermagem e Serviço 

Social) empenha-se para ficar conectado à rede de 

esforços no enfrentamento à Covid-19, desenvolvendo 

ações direcionadas a estudantes e servidores (as) da 

Universidade, bem como à comunidade local e regional. 

Como parte desse empenho, preserva o compromisso 

com a formação crítica dos (as) estudantes, com a 

compreensão de que o espaço de formação, por 

excelência, é a vida, na sua complexidade, da qual a 

formação universitária é um momento.  

 

 

 

 

 

 

Por isso, o corpo docente decidiu elaborar um 

Programa de extensão, que congrega e articula as 

diversas ações, projetos e iniciativas, visando ao 

enfrentamento dos danos e sofrimentos da 

pandemia que, conforme já se verifica, são 

catastróficos. 

 

Defendemos o papel social ativo da universidade. 

Não abrimos mão dessa defesa.  

 

Os (as) trabalhadores (as) mais pobres já são os que 

mais sofrem com a concentração de riqueza, o 

desemprego, a exploração, o racismo, as opressões 

de gênero, a segregação espacial etc.  São eles e elas 

que mais sofrem os efeitos da pandemia.  

 

A universidade tem muito a fazer! 
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Programa de Enfrentamento à Covid-19 do Departamento 

Interdisciplinar da UFF Rio das Ostras  

AÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES 
 

*Arte e informação sobre o Covid-19; 

*Assessoria Sociojuridica Emergencial; 

*Atendimento remoto a usuários (as) do 

Ambulatório de Doenças Cutâneo-

articulares do Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho; 

*Ação educativa audiovisual com 

adolescentes; 

*Ação socioeducativa com adolescentes em 

rede; 

*Ação socioeducativa de prevenção; 

*Ação solidária de produção e distribuição 

de alimentos saudáveis; 

*Campanha informativa-educativa para 

adolescentes e jovens; 

*Campanha Preventiva junto às famílias do 

Acampamento Edson Nogueira e 

Assentamento Osvaldo de Oliveira; 

*Ciclo de Leitura Carolina Maria de Jesus; 

*Diálogos em atenção primária em saúde: 

os desafios de enfrentamento da pandemia 

do COVID-19 em unidade básica de saúde 

na perspectiva de ações Preventivas; 

*Estratégias de Comunicação; 

*Florescer – Frente de Resistência e 

Solidariedade; 

*Fortalecimento dos vínculos com assistentes 

sociais supervisoras (es) de campo do curso 

de Serviço Social no contexto de pandemia; 

*Movimento Solidário – Trabalhadores (as) 

Unidos de Rio das Ostras; 

 

 

*Formação profissional em saúde e vida 

universitária em tempos de pandemia: 

perspectivas de estudantes inscritos para o 

primeiro período do Curso de Graduação em 

Enfermagem do Campus Universitário de 

Rio das Ostras; 

*Grupo de Estudos Marxistas da Realidade 

Brasileira; 

*Papo Afro; 

*Monitoramento Programa Adolescentes e 

Jovens; 

*Observatório de Políticas Sociais e Economia 

Política; 

*Participação em Campanha Solidária; 

*Participação em Lives Temáticas; 

*Participação na Articulação de Agroecologia 

da região e estado do Rio de Janeiro; 

*Participação no Comitê Gestor do PDS 

Osvaldo de Oliveira; 

*Participação no Comitê Popular de Rio das 

Ostras; 

*Participação no Fórum Covid-19 dos 

Territórios; 

*Perfil discente dos (as) alunos (as) 

ingressantes no ano 2020; 

*Política de Interação com os (as) estudantes 

do Curso de Serviço Social da UFF de Rio das 

Ostras; 

*Saúde, Educação Popular e Vigilância 

Epidemiológica; 

*Semana do Serviço Social; 

*Todas e Todos pela Saúde no Enfrentamento 

da COVID-19. 
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Conte aqui! 
 
“Enquanto assistente social tenho profundas críticas ao 

assistencialismo, ao terceiro setor e à desresponsabilização do Estado, e 

iniciar uma ação solidária teve/tem um peso dessa contradição. Mas 

compreendo que esse momento da história tão difícil e peculiar, que 

escancara os abismos da desigualdade e da precariedade do trabalho 

informal, seja um momento de reformular estratégias e ações. Assim, 

para os que almejam um outro tipo de sociabilidade, para os que atuam 

na defesa dos direitos da classe trabalhadora, um momento de 

solidariedade de classe frente à omissão dos poderes públicos. O 

Movimento Solidário de Rio das Ostras, do qual faço parte, materializou 

a ausência de proteção social e a questão imediata e urgente: a fome. 

Resultou em solidariedade de vários segmentos de trabalhadores na 

cidade, lutando pelo direito à vida, contribuindo, graças à parceria com 

a UFF/Rio das Ostras, com a informação, o acesso a serviços 

assistenciais e sociojurídicos. Potencializar essa rede comprando de 

pequenos produtores também foi um aprendizado de como fortalecer 

esses trabalhadores. Matar a fome, fortalecer a união dos trabalhadores, 

dar-lhes informação correta no momento de desinformação ressignificou 

minha vida e trajetória de luta nesse momento de pandemia”. 

Natasha Christine dos Santos Almeida - Assistente Social 

formada pelo curso de Serviço Social da UFF/Rio das Ostras, em 

2017, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço 

Social e Desenvolvimento Regional da UFF/Niterói, 

Coordenadora do Movimento Solidário Trabalhadores Unidos 

de Rio das Ostras. 

 

 

“O contexto em que vivemos tem causado angústia, ansiedade e dúvida. 

Porém, temos nos reinventado em iniciativas solidárias, inclusive em 

setores da universidade. Diante disso, tenho buscado estar entre os 

debates políticos que têm agitado o cenário mundial, mesmo em meio à 

pandemia, pois a nossa luta, principalmente como mulher e negra, não 

pode parar”.  

Taliana de Oliveira Batista - Servidora técnico-administrativa 

da UFF/Rio das Ostras. 

 

 

Não perca! 

 

 

 

 

 

“Estamos em um momento que gera ansiedade e medo, no qual 

o trabalho passa a ser exercido todo em casa, misturando-se a 

outras tarefas domésticas. Quando me vejo, percebo que estou 

trabalhando de segunda a segunda (englobando sábado e 

domingo). A rotina enquanto docente tornou-se mais 

estressante, e a questão do trabalho remoto, com uso obrigatório 

de tecnologia, internet provocou muita mudança na minha vida 

no tocante ao trabalho. E o processo que estávamos vivendo de 

ataque, de desconstrução da universidade tornou-se mais difícil. 

Temos sofrido ataque brutal no que entendemos como qualidade 

de trabalho, no tripé ensino-pesquisa-extensão, e, nesse 

momento, como lidar com isso!? E fazendo enfrentamento 

completamente diferente do que a gente tem feito nos últimos 

anos - enfrentamento na rua, cotidianamente, que estamos 

sendo obrigados a refazer em uma outra perspectiva: perspectiva 

online, de encontro nas redes. Uma coisa que não podemos abrir 

mão é da qualidade do trabalho que desenvolvemos 

historicamente – isso é algo que me deixa muito angustiada e 

ansiosa. Como dar conta disso? Preocupação com os estudantes, 

de como efetivar esse contato com eles. Abrimos um projeto no 

1 ͦ período [Enfermagem] de fazer encontros quinzenais com os 

estudantes. Não conseguimos contatar todos os estudantes e 

nem todos conseguem participar. Na disciplina do 6ͦ período 

[Enfermagem], “Política, Gestão e Planejamento”, a mesma 

situação: poucos foram os alunos que conseguimos manter um 

contato direto. Outros não conseguem pela realidade de 

desemprego, adoecimento na família. Enfim, muitos desafios. 

 

Elizabeth Barbosa – Docente do Departamento 

Interdisciplinar da UFF/Rio das Ostras. 

 

 

O podcast do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), o “Saúde 

na Veia”, tem realizado semanalmente debates muito interessantes 

para profissionais e estudantes da área. Confira a lista: 

https://soundcloud.com/search?q=sa%C3%BAde%20na%20

veia 

A Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social apresenta às terças de agosto o Abepss Ao Vivo, 

projeto multiplataforma de lives que contarão com a 

participação de diversas/os convidadas/os que debaterão 

temas importantes para o serviço social do Brasil e para a 

sociedade brasileira. Acompanhe pela TV Abepss: 

http://www.abepss.org.br/tv-abepss.html 
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Patrulha Maria da Penha: Atendimento 

24h – (22) 2771.5000/ 0800.0226301 

 

Centro Especializado de Atendimento à 

Mulher (CEAM): Atendimento de segunda 

a sexta, das 9h às 16h – (22) 2771.3125/ (22) 

99870.8546 – Plantão Remoto 24h 

 

Conselho Tutelar:  

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 

17h – (22) 2760.7384 

 

 

Centro Especializado de Assistência Social 

(CREAS):  

Atendimento de segunda a sexta, das 9h às 16h 

– (22) 2771.6409 

 

Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS):  

Atendimento de segunda a sexta, das 09h às 

16h – CRAS Norte: (22) 2771.5700; CRAS Sul: 

(22) 2771.6406; CRAS Central: (22) 2771.2916; 

CRAS Rocha Leão: (22) 2777.1437 

 


