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Resumo:  Os Assistentes Sociais atuam nas expressões da questão social em 
diversos espaços. Na Universidade Federal do Paraná-UFPR, a atuação não é 
diferente, o Serviço Social está em diversas frentes de trabalho, para além do que se 
imagina de um profissional na área da Educação em que o mesmo atue  somente com 
estudantes. O objetivo deste artigo é relatar a experiência profissional de atuação da 
autora em dois locais distintos dentro de uma mesma instituição. Um que tem como 
usuário o servidor, trabalhador, da Universidade e, outro em que o foco principal é o 
estudante. E desse modo, trazer à reflexão a atuação destes profissionais dentro das 
Universidades Federais, muitas vezes, desconhecida. 
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INTRODUÇÃO 

Os Assistentes Sociais atuam nas expressões da “Questão Social” em 

diversos espaços. Na Universidade Federal do Paraná-UFPR, os profissionais 

estão inseridos em diversas áreas de atuação tendo como base não somente a 

Politica de Educação, por ser um local de ensino, como também outras 

Políticas Sociais, tais como, a Politica de Saúde e de Saúde do Trabalhador.  

O foco deste artigo é relatar a experiência profissional, de atuação da 

autora em duas áreas distintas dentro de uma mesma Instituição. Uma que tem 

como usuário o servidor, trabalhador, da Universidade e, outro em que o foco 

principal é o estudante. 

Diante disso, esta primeira exposição deste tema tem como norte trazer 

à reflexão a atuação dos assistentes sociais dentro das Universidades 

Federais, muitas vezes, não totalmente conhecida. 

 

1 ESPAÇOS DE ATUAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR 

O profissional de Serviço Social está respaldado para intervir nas 

expressões da “Questão Social” conforme a Lei 8662/1993 – que dispõe sobre 
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a profissão de Assistente Social e de acordo com seu Código de Ética 

Profissional. Estes dois instrumentos conduzem a ação do profissional na 

busca da garantia do acesso aos direitos pela população. 

Utilizando desta prerrogativa, o assistente social está inserido em 

diferentes espaços de trabalho. E, segundo a última pesquisa promovida pelo 

Conselho Federal de Serviço Social-CFESS (2005), grande parte, 76,16% dos 

profissionais se encontram na esfera pública de trabalho. Dentre estes, 13,19% 

estão na esfera federal (CFESS, 2005, p.26), sendo um dos espaços de 

atuação, as Universidades Federais. 

Dentro da Universidade Federal do Paraná-UFPR, local de trabalho 

desta autora, os profissionais estão inseridos em diversas áreas de atuação 

que tem como base não somente a Politica de Educação, por ser um local de 

ensino, como também outras Políticas Sociais tais como, a Politica de Saúde e 

de Saúde do Trabalhador. No mês de abril de 2019, segundo dados 

disponibilizados pelo site da Pró-Reitora de Gestão de Pessoas-PROGEPE, 

haviam 44 assistentes sociais2 ativos pertencentes ao quadro de servidores da 

Universidade, distribuídas em toda a UFPR, seja nos múltiplos locais de 

trabalho em Curitiba, e em outros campi como: Litoral (Matinhos), Pontal do 

Paraná e interior: Palotina, Jandaia do Sul e Toledo. 

Estes profissionais encontram-se em diversas áreas de atuação  

atendendo, em linhas gerais: 

1) a população externa a Universidade, alguns exemplos: como no 

Hospital de Clínicas (Hospital Escola) há assistentes sociais atendendo 

em diferentes frentes seja acolhendo, orientando e acompanhando 

mulheres vítimas de violência, famílias que perderam familiares 

enquanto internados no Hospital, pacientes e famílias com câncer e 

outras doenças, entre outras ações de garantia de direitos ligadas à 

Política de Saúde, principalmente. No Núcleo de Práticas Jurídicas 

do Setor de Ciências Jurídicas, atuam atendendo e orientando a 

população que busca atendimento jurídico. Também, estão presentes 
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em projetos de extensão desenvolvidos junto a comunidade. 

2) os servidores ativos, aposentados e pensionistas: na saúde do 

servidor: atuam acolhendo, encaminhando e acompanhando situações  

em matéria de saúde mental, assédio moral, avaliação técnica pericial, 

diferentes questões de saúde e orientações sobre legislação pertinente 

ao servidor público. 

3) os acadêmicos: atuam no desenvolvimento de ações que visam a 

permanência dos estudantes na graduação. Orientações, acolhimento, 

acompanhamento e avaliações sociais para os auxílios financeiros, 

estão entre as atividades executadas. 

Como exemplificado anteriormente, o espaço de atuação do assistente 

social dentro das Universidades é múltiplo e diversificado. A atuação de autora 

deste artigo aconteceu, e acontece, em dois espaços específicos: saúde do 

servidor e assistência estudantil. Na sequência, relata-se um pouco desta 

trajetória profissional com o objetivo de contribuir para conhecimento e 

discussão dos espaços de atuação do assistente social em uma Universidade 

Federal. 

 

1.1 A TRAJETÓRIA EM DOIS ESPAÇOS: SAÚDE DO SERVIDOR E 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

O início da trajetória desta profissional em uma esfera pública federal de 

trabalho, neste caso, na Universidade, foi no ano de 2011 na área da saúde do 

servidor, permanecendo neste mesmo local até o final do ano de 2017. 

Nesse âmbito, as questões relativas à saúde do servidor dentro de uma 

Instituição Federal, não fazem parte de uma “ação de saúde do Estado 

promotor de políticas públicas e sim uma ação do Estado empregador que tem 

responsabilidades trabalhistas para com seus empregados”. (CARNEIRO, 

2011, p. 2).  

Iniciou-se a nível nacional o compromisso com a construção de uma 

Política de Atenção à Saúde do Servidor, somente, no ano de 2007. Anterior a 

isso, o que se tinha eram ações isoladas de cada Universidade Federal para 

atender esta questão.  

A UFPR concentra a atenção à saúde do servidor dentro da Pró-Reitoria 



 

de Gestão de Pessoas-PROGEPE, que por sua vez delega esta área a uma 

Coordenação, qual seja, a Coordenadoria de Atenção à Saúde do Servidor-

CAISS que tem como foco de atuação: Assistência à Saúde, Perícia Oficial, 

Promoção, Prevenção e Acompanhamento da Saúde e Saúde Suplementar, 

sendo, conforme informações disponibilizadas no site da PROGEPE (2019): 

 
I – Assistência à Saúde: ações que visem à prevenção, a detecção 
precoce e o tratamento de doenças, compreendendo as diversas 
áreas de atuação relacionadas à atenção à saúde do servidor; 
II – Perícia Oficial: ação médica e/ ou odontológica com o objetivo de 
avaliar o estado de saúde do servidor para o exercício de suas 
atividades laborais; 
III – Promoção, Prevenção e Acompanhamento da Saúde: ações com 
o objetivo de intervir no processo de adoecimento do servidor, tanto 
no aspecto individual quanto nas relações coletivas no ambiente de 
trabalho; 
IV – Saúde Suplementar Procedimentos relativos à assistência à 
saúde suplementar de acordo com os requisitos normativos da 
SRH/MPOG; orientar servidores e alunos sobre o atendimento de 
Urgência e Emergência prestado pela empresa terceirizada. 

 

Estas ações, focadas na saúde dos servidores da Universidade, se 

distribuem entre algumas Unidades, quais sejam: dois Centros de Atenção à 

Saúde – CASAS, sendo um deles específico para Saúde Mental, a Unidade de 

Avaliação e Perícia de Saúde – UAPS, Serviço de Segurança e Saúde 

Ocupacional – SESAO, Unidade de Convênios e Saúde Suplementar -UCSS, 

Unidade de Reabilitação Funcional -URF, Gerência de Promoção da Saúde do 

Servidor- GPSS e, por último, a Unidade de Serviço Social em Saúde -USSAU, 

que era o local de atuação desta autora até o final de 2017.  

Esta última Unidade até meados de 2018, possuía o nome de Unidade 

de Assuntos do Servidor, sendo substituído recentemente por Unidade de 

Serviço Social em Saúde. Até final de 2017, haviam dois assistentes sociais (a 

autora e sua chefia imediata)3. Atualmente, este local continua sendo composto 

somente por assistentes sociais, sendo três profissionais no momento. 

Esta Unidade, tem como foco o acolhimento, orientação, 

encaminhamento e acompanhamento ao servidor em suas demandas diversas 

que envolvem a saúde de modo global. Entende-se Saúde segundo a 
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Organização Mundial da Saúde (1946) como “[…] um estado de completo bem-

estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou 

de enfermidade” (BIBLIOTECA VIRTUAL…, USP, 2019). 

Nesta Unidade a equipe, 

... dentro da perspectiva de prestação de serviços à saúde do 
servidor, busca a valorização do indivíduo para uma relação saudável 
no ambiente de trabalho. Adota uma postura proativa ao 
absenteísmo, focando nas suas causas. Realiza acolhimento, escuta 
qualificada e encaminhamentos referentes ao adoecimento físico e 
mental no/do desempenho laboral, situações de assédio moral, óbito 
de servidores, bem como nas demais expressões sociais advindas da 
grande Questão Social que vem fragilizando as relações no mundo 
do trabalho (PROGEPE, 2019) 

 

Este serviço também fornece suporte a perícia médica, orientando o 

servidor em seus direitos e deveres e, produzindo Laudos Técnicos que 

subsidiem os peritos em situações que exigem o olhar para além da saúde 

física em si4. 

No período de atuação desta profissional, as demandas centravam-se 

em situações diversas, mas de modo mais expressivas, as ligadas ao ambiente 

de trabalho: conflito com chefias/colegas e assédio moral, “esgotamento” por 

longo período de trabalho no mesmo local, sobrecarga/acúmulo de tarefas, 

dificuldade ou negativa para solicitações de mudança de local ou horário de 

trabalho, dificuldades enfrentadas na adequação jornada de trabalho por filho 

com deficiência, faltas injustificadas no trabalho (esta última, quando 

aprofundadas as questões, estavam relacionadas ao adoecimento laboral).  

Outras demandas surgiam, muitas vezes correlacionadas ao trabalho ou 

agravantes tais como: doença e conflitos na família, doenças de seus 

dependentes familiares, doença do próprio servidor não relacionadas ao 

trabalho, dificuldade de adesão e compreensão do tratamento e consequente 

interrupção do mesmo, conflitos familiares e conjugais (separação/divórcio), 
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violências diversas, dependência química do(a) servidor e/ou de membros da 

família, fragilidade financeira entre outros. 

Ou seja, são diversas expressões da “Questão Social” presentes na vida 

dos servidores da Universidade que impactam diretamente na sua qualidade de 

vida e atuação no trabalho. 

O trabalho desenvolvido nesta Unidade, em muitos momentos, auxiliava 

o servidor no reconhecimento do seu quadro de saúde, de sua situação social 

e ou de trabalho. O assistente social desenvolvia o trabalho, não somente com 

base na Legislação pertinente, como também em estratégias internas 

institucionais ou externas para enfrentamento daquela situação. 

No período de permanência desta profissional na Unidade, as ações 

centravam-se desde o acolhimento a demanda realizada através da escuta, 

utilizando-se de instrumentos, como entrevista e observação, à orientação, 

encaminhamento, e acompanhamento da evolução da situação. Estabelecia-

se, desse modo, um plano de trabalho com o servidor, tendo como objetivo a 

saída da situação em que este se encontrava.  

As dificuldades impostas ao profissional, muitas vezes, eram a falta de 

mais profissionais para atuação no espaço de trabalho do servidor que 

procurava o serviço por motivos relacionados ao trabalho e, de respaldo 

institucional para execução destas atividades. Muitas situações, demandavam 

atuação direta no ambiente laboral, visto o número de servidores que adoeciam 

num mesmo espaço de trabalho devido a ações principalmente de chefias que, 

desconheciam a legislação e/ou exerciam de modo autoritário o poder de 

chefia. Isso tudo requeria intervenção maior com capacitação e auxílio 

institucional nessas situações. 

Outro desafio era a dificuldade encontrada, principalmente, devido a 

mudanças de gestão, de reconhecimento do papel do Assistente Social como 

um profissional qualificado para atuação planejada, baseada na teoria, 

legislação e Código de Ética, e não como “resolvedor” de problemas sejam 

quais fossem. 

Toda a trajetória nesta área de trabalho proporcionou conhecimento a 



 

cerca do funcionamento da Universidade em geral, bem como a dinâmica 

política institucional ocorrida, proporcionando um olhar mais aguçado para 

situações diversas ocorridas na atuação profissional. 

Com a implantação de um novo campus no interior o Paraná 

(2015/2016) abrigando o Curso de Medicina, na cidade de Toledo, através de 

uma remoção a profissional passou a atuar neste novo campus. Neste local de 

trabalho, a atuação é voltada principalmente ao atendimento dos estudantes. 

Esta atuação, está ligada a uma das Pró-Reitorias da UFPR, qual seja, a 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis -PRAE. As ações desenvolvidas pela 

PRAE têm base no Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, 

Decreto nº 7.234 de 19/07/2010 que tem como objetivo  “...ampliar as 

condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal”. 

Internamente a regulamentação se dá pela Resolução nº 31/09 do Conselho de 

Planejamento de Administração que Regulamenta o Programa de Benefícios 

Econômicos para Manutenção- PROBEM dos estudantes da UFPR visando a 

garantia da permanência do estudante na Universidade e, tem como público 

principal os estudantes oriundos de famílias que possuem fragilidade financeira 

e que não possuem ou tem dificuldade para manter estes alunos na 

Universidade.   

Nesse sentido, a atuação do assistente social tem como prioridade a 

busca da permanência do estudante através de ações integradas à 

profissionais, principalmente, da área da psicologia e pedagogia. A equipe 

mínima nos campi fora de Curitiba, geralmente é formada por pelo menos 01 

assistente social, 01 psicólogo e 01 pedagogo (Toledo ainda não conta com um 

pedagogo). 

O campus Toledo abrigará aproximadamente 360 alunos até 2021. 

Atualmente há cerca de 240 estudantes e, deste universo, quase 30 recebem 

algum tipo de Auxílio Financeiro do PROBEM. Nem todos os estudantes que se 

enquadram nos critérios do Programa recebem devido ao orçamento do 

PNAES não ter sido ampliado nos últimos anos, não acompanhando portanto o 

ingresso de novos alunos, o aumento do número de cursos e a alteração de 



 

renda em função ao aumento da taxa de desemprego nos últimos anos5. 

Vale ressaltar, que no campus Toledo a atuação do assistente social não 

centra-se somente nos alunos com fragilidade financeira. Todos os estudantes 

que necessitam de atendimento seja por situações de violência entre colegas e 

família; problemas relacionados a saúde (principalmente mental) e outros 

enfrentamentos ligados a vida social e acadêmica, ou seja por  dúvidas sobre 

legislação são atendidos. 

O Assistente Social também é demandado pelo centro acadêmico, 

docentes, coordenação, direção e técnicos-administrativos para auxiliar nos 

desafios impostos e situações novas de um campus e um curso em construção 

Outra situação vivenciada, é a diversidade proporcionada pelas cotas e 

pelos vestibulares específicos, como o Vestibular dos Povos Indígenas no 

Paraná e o Vestibular para Refugiados que proporcionam aprendizados e 

desafios constantes. Os alunos ingressos destes dois últimos tipos específicos 

de vestibulares requerem maior atenção e possuem Resoluções específicas 

dentro da Universidade pois, enfrentam maiores desafios para sua 

permanência. 

Os estudantes indígenas contam com um Núcleo especializado, Núcleo 

Universitário de Educação Indígena – NUEI, integrante da Superintendência  

de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade- SIPAD (criada em 2017), 

porém este está localizado em Curitiba e ainda enfrenta desafios na 

interiorização. O mesmo acontece com os estudantes refugiados e estudantes 

com deficiência, que possuem Unidades ou Núcleos especializados com ações 

que ainda estão muito centradas na sede.  

Diante disso, a busca do profissional por conhecimento específico e 

estratégias para cada situação torna-se constante. Sente-se a falta de apoio 

especializado e que vivencie as diversas situações enfrentadas em que a 

experiência e estudo especialista na área poderiam auxiliar. Também, vivencia-

se ainda a falta de alguns parâmetros claros para a devida execução da política 

de permanência dos estudantes vindos de vestibulares específicos ou cotas, 
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visto que muitas situações ainda são tratadas caso a caso dificultando o 

encontro do limite entre o que é possível de ser feito ou não e, quais as 

consequências que estas decisões feitas caso a caso tem sobre o aluno. 

Além, do atendimento aos alunos, a experiência no local anterior 

proporciona a possibilidade de atuação junto aos servidores do campus Toledo. 

Assim, a profissional é demanda a atuar no esclarecimento da Legislação 

pertinente ao servidor público, dos recursos institucionais, nas situações de 

afastamentos por questões de saúde, na organização de fluxos para situações 

específicas entre outras ações. Importante assim destacar que por ser campo 

recente de atuação, o papel do Assistente Social ainda está em construção. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atuação profissional dentro de um espaço Universitário permitiu, em 

um primeiro momento, conhecer a dinâmica institucional e política deste local, 

visto que o início atividade profissional foi em uma Pró Reitoria que gestiona a 

vida funcional do servidor da Universidade.  

O local de atuação dentro da PROGEPE em si, também proporcionou o 

aprendizado em desenvolver ações estratégicas, baseadas na Legislação e 

experiências, a fim de proporcionar ao servidor o atendimento a sua demanda, 

diante das dificuldades institucionais e/ou familiares existentes. 

Em um novo espaço de trabalho, leva-se a experiência do campo 

anterior e inicia-se o aprendizado das novas ações que devem ser 

desenvolvidas com outro público de trabalho, atuando e aprendendo com 

diversidade proporcionada pelos mecanismos de promoção de equidade de 

acesso à Universidade nos últimos anos. Buscando-se a permanência e 

qualidade de vida destes estudantes diante das barreiras encontradas, tanto 

orçamentárias, quanto de conhecimento e, execução a política de 

permanência. 
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