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“Você falou rápido sobre tudo. E me deixou 
sem saber o que fazer com todos os lápis de 

cor que você esqueceu aqui comigo”  
(Daniela Castilho)

O luto vivido pelo Serviço Social brasileiro 
diante da perda precoce da companheira 
Luciana Cantalice (UFPB) que na sua 
forma leve de estar na vida e na militância, 
nos esperançava ao se colocar para 
presidir nossa entidade, ocupa nossos 
dias, em especial daqueles/as que tinham 
convivência mais íntima com esta aguerrida 
e querida assistente social e professora.
Antes de dizer de nossas intenções e 
compromissos como coletivo organizado 
em chapa para a ABEPSS queremos 
registrar nosso respeito por sua memória 
e a reverência a uma vida plena de sentido 
num suave encontro de afeto e luta. 
Luciana Cantalice, presente!

Entre o luto e a luta: 
Luciana Cantalice,

presente!
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O cenário de terra arrasada após quatro 
anos de desgoverno Bolsonaro nos 
coloca desafios hercúleos no campo da 
reprodução da vida social. São milhões 
de gentes passando fome, vivendo na 
mais absoluta degradação humana. A 
conjuntura que vivemos hoje é revestida 
de tamanha tragédia, considerando que o 
capital, não assegura nenhuma chance de 
desenvolvimento que garanta um mínimo 
de conquista civilizatória, ao contrário, 
vivemos tempos de agudização da barbárie 
(com pessoas comendo e correndo 
atrás de caminhões com ossos) que tem 
ameaçado seriamente a sobrevivência da 
humanidade. Os desvalores vividos pela 
sociedade evidenciam as consequências do 
crescimento do protofascismo, do ódio de 
classe e dos crimes de xenofobia, aumento 
de casos de feminicídio, lgbtqi+fobia e 
racismo. Tudo isso explicitado pelos efeitos 
da pandemia, em especial, num país, 
periférico, como o Brasil que ao mesmo 

  Desafios
conjunturais
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tempo em que está entre as 15 maiores 
economias do mundo (em 2012 éramos a 7ª) 
é o 8º pior país do mundo em distribuição 
de renda. Esses dados mostram a face 
perversa da desigualdade extrema.
O Brasil é um país profundamente desigual, 
uma ilha de super-ricos/as num oceano 
de empobrecidos/as. A concentração da 
riqueza e dos bens socialmente produzidos 
está nas mãos de poucos. As expressões 
da “questão social” no conjunto das 
desigualdades, aprofundaram-se com a 
chegada de Jair Bolsonaro à presidência da 
República em 2018. Vive-se neste momento 
no Brasil uma forte recessão econômica 
(aumento do gás, passagens de ônibus, 
alimentos, crescimento negativo do salário-
mínimo) e a continuidade da pandemia do 
novo Coronavírus (639 milhões de casos 
e quase 7 milhões de mortes no mundo- 
com mais de 35 milhões de casos e 692 mil 
mortes no Brasil) . O Brasil é o país dos 
contrastes!
Contrastes que se revelam no sistemático 
processo de genocídio da população negra, 
que afeta profundamente as mulheres 
e jovens negros periféricos. O aumento 
das expressões do racismo, se revelam na 
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militarização da vida, encarceramento 
e discrepâncias sociais que se renovam 
frente ao crescimento do supremacismo, 
característico da lógica fascista da extrema 
direita. São os corpos da classe trabalhadora 
que tombam no campo e nas cidades.
O grande capital, em especial o 
agronegócio,  alargou as fronteiras da 
acumulação no governo Bolsonaro às 
custas da degradação e dilapidação do 
meio ambiente - com especial destaque 
para a Amazônia e o Cerrado - provocando 
danos ambientais graves e agravando 
as condições de vida das comunidades 
tradicionais: o desmatamento, a grilagem 
de terras, a mineração, a poluição dos rios e 
mananciais diversos e toda sorte de crimes 
ambientais como projeto de governo exige 
de nós um posicionamento firme contra a 
violência e em defesa dos direitos dos povos 
originários e das comunidades tradicionais. 
Posicionam-nos firmemente contra o 
avanço do capital no sentido de aprofundar 
a inserção subordinada do Brasil e de 
todo o subcontinente latinoamericano na 
Divisão Internacional do Trabalho, como 
fornecedores de matérias primas, com 
custos sociais e ambientais inestimáveis. 
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Neste sentido,  a nossa luta é pela unidade 
dos povos latinoamericanos contra as 
investidas imperialistas de saque, roubos e 
rapinagem e em defesa da independência 
efetiva dos povos, contra a exploração e as 
expropriações.
No contexto de um sistema que nos explora 
e oprime, a continuidade da luta não é uma 
escolha e sim parte inevitável e cotidiana 
das relações sociais de classe. Assumimos o 
compromisso de continuidade de formação 
da próxima gestão em nossa entidade, 
ainda que numa dinâmica intensa e 
emergencial de articulação coletiva.  Somos 
a chapa  EM LUTA, SEGUIMOS ATENTAS E 
FORTES: LUCIANA CANTALICE,PRESENTE!, 
que se coloca para as eleições da Associação 
Brasileira de Ensino e Pesquisa em 
Serviço Social (ABEPSS), biênio 2023-
2024. “Nossos passos vêm de longe”! Após 
75 anos de história de luta da ABEPSS, 
nos propomos a dar continuidade ao 
fortalecimento da direção ético-político 
do Serviço Social, consolidada no trânsito 
dos anos de 1990 e 2000, na defesa da 
dimensão político-organizativa de nossas 
entidades e das Diretrizes Curriculares de 
1996, no compromisso com uma formação 
profissional crítica e de qualidade.
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O desafio que se repõe atualmente, 
é pensar o Serviço Social inserido na 
totalidade das relações sociais em suas 
configurações históricas, com o desafio 
da crítica do presente na particularidade 
brasileira, nas tendências vigentes de seus 
projetos profissionais em disputa e nos 
marcos da luta cotidiana de reafirmação 
e materialização de seu projeto ético-
político crítico. Projeto este comprometido 
com a emancipação humana, a defesa 
intransigente dos direitos e sintonizado 
com um projeto societário defensor de 
um modo de vida antagônico à ordem do 
capital.
Sabemos dos grandes desafios que teremos 
nos próximos anos, após os ataques que a 
educação pública brasileira vem sofrendo 
de forma significativa após o golpe 
parlamentar de 2016, com a instituição do 
teto de gastos, que impede investimentos 
na área por 20 anos e, especialmente, com 
o fim de quatro anos de um governo ultra 
neoliberal, de ultradireita e fascista que 
asfixiou todas as dimensões da vida social, 
em particular a educação pública brasileira. 
Assistimos à diminuição de verbas, 
ameaçando o fechamento de institutos 
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e universidades federais; a suspensão 
de concursos públicos; os recorrentes 
ataques à autonomia universitária e 
a censura na concessão de bolsas de 
pesquisa, bem como as perdas com cortes 
orçamentários recorrentes para fomento 
à pesquisa científica e tecnológica, 
atingindo programas de pós graduação, 
a ciência brasileira, a vida de discentes 
e docentes. Acrescenta-se ainda que, 
durante a pandemia do novo coronavírus, 
intensificou-se a precarização da formação 
profissional e inseriu novos desafios e 
configurações do trabalho docente, com a 
utilização do ensino remoto emergencial, o 
qual compromete a qualidade do ensino-
aprendizagem. 
Chegamos a uma vitória pontual, mas 
muito importante contra o crescimento do 
protofascismo no Brasil com uma ampla 
coalização democrática em que derrotamos 
o governo de Bolsonaro, sem, no entanto, 
derrotarmos o bolsonarismo. A terceira 
eleição de Lula traz aspectos fundamentais 
para a retomada da institucionalidade 
democrática no Brasil ao tempo que 
desafia a posição autônoma da luta social 
em um contexto contraditório de sinais 
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evidentes em que o reacionarismo é um 
dos fortes sons ao redor. Isto exigirá crítica 
qualificada e de forte conteúdo de defesa de 
bandeiras históricas da classe trabalhadora, 
apostando mais do que nunca nos 
processos de formação política e humana 
da juventude. 
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A Abepss vem historicamente reiterando a 
formação em articulação com as entidades 
e movimentos sociais, realizando atividades 
ricas com conteúdo que registram e zelam 
o legado da formação profissional.  Nesta 
seara, a defesa da universidade pública, 
gratuita e de qualidade é um desafio 
permanente e está em sintonia e arrimo 
com o material construído pela ABEPSS 
como uma entidade posicionada na luta 
e na construção de alianças em favor da 
resistência do modelo universitário de 
ensino, pesquisa e extensão e socialmente 
referenciado, modelo tão atacado pelos 
interesses de mercantilização da Educação. 
É nesta trilha que continuaremos na 
defesa do ensino presencial, denunciamos 
os limites do Ensino Remoto e os riscos 
dos processos privatizantes que rondam o 

ABEPSS
o legado e a 
continuidade da luta 
na formacao! 
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ensino superior no contexto da disputa do 
fundo público e da luta de classes. 
A apropriação da experiência passada 
de nossa categoria aparece como 
potência da construção de respostas 
frente às necessidades colocadas pela 
dinâmica própria da vida social em 
que se desenvolvem novas experiências 
políticas coletivas. Em tudo estaremos 
nas trincheiras dos que reconhecem nas 
desigualdades do acesso ao patrimônio 
cultural e educacional da humanidade 
mais uma marca expressiva do sistema 
capitalista em sua necessidade de avançar 
contra os direitos da existência plena e 
digna. Neste sentido queremos reforçar 
a importância de trocas e transições 
geracionais que apostem cada vez mais no 
zelo do legado crítico edificado pelo Serviço 
Social brasileiro. 

Diretrizes orientadoras
1. Defesa da universidade pública, gratuita, 
democrática, presencial, laica, de qualidade 
socialmente referenciada e de acesso 
universal, articulando ensino, pesquisa e 
extensão;
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2. Luta contra a precarização e 
aligeiramento da formação profissional em 
Serviço Social;
3. Defesa do trabalho docente com 
qualidade e contra o “produtivismo” e 
competitividade nas Unidades de Formação 
Acadêmicas - UFAs;
4. Defesa da Educação como direito e 
posicionamento crítico em relação a 
mercantilização da educação tanto na 
graduação quanto na pós graduação stricto 
sensu e lato sensu;
5. Defesa das Diretrizes Curriculares 
da ABEPSS (1996) e afirmação da 
incompatibilidade entre o Ensino à 
Distância e a formação profissional 
na graduação em Serviço Social; 
fortalecimento dos cursos presenciais, 
acesso e permanência estudantil.
6. Defesa de uma formação antirracista, 
antissexista e anticapacitista e de uma 
universidade que assegure ações afirmativas 
para inserção e permanência de docentes 
e discentes no âmbito da graduação e pós-
graduação.
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7. Defesa do Mestrado e Doutorado 
acadêmicos na área de Serviço Social, 
reafirmando o posicionamento contrário ao 
mestrado profissional;  
8. Defesa do projeto ético-político 
profissional, compreendendo a unidade 
entre formação e exercício profissional 
e a articulação entre Graduação e Pós-
graduação;
9. Articulação com o conjunto CFESS/
CRESS, ENESSO, ANDES-SN, sindicatos 
classistas e associações de ensino e pesquisa 
de outras categorias profissionais em defesa 
da educação pública, gratuita, laica e 
universal; 
10. Articulação com os movimentos sociais e 
fóruns na resistência contra o desmonte de 
direitos socias e das políticas sociais, contra 
as expressões de autoritarismo institucional, 
a criminalização e barbarização da vida 
social;
11. Garantia da gestão democrática, ética e 
qualificada dos recursos, patrimônio e ações 
da ABEPSS;
13. Defesa da liberdade de cátedra, da 
autonomia universitária;
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14. Defesa dos processos democráticos em 
todas as instâncias universitárias, contrária 
a qualquer forma de arbítrio e intervenções 
antidemocráticas;
15. Posição contrária a qualquer forma de 
preconceito, na direção de uma sociedade 
sem exploração de raça, etnia, diversidade 
sexual e de gênero, através de ações 
antirracistas, antimachistas, antipatriarcais, 
antilgbtqiafóbicas dentro e fora da ABEPSS.

Ações políticas
Gerais
1. Consolidar o Fórum Nacional em Defesa 
do Trabalho e da Formação profissional 
em Serviço Social com qualidade como 
instrumento estratégico de articulação 
com o conjunto CFESS/CRESS/ENESSO, 
buscando seu enraizamento regional no 
enfrentamento à precarização da formação; 
2. Fomentar o debate em torno dos 
fundamentos das Diretrizes Curriculares da 
ABEPSS (1996) e das estratégias político-
pedagógicas de sua implementação; 
3. Assegurar o fortalecimento institucional 
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da ABEPSS com a ampliação de estratégias 
para a sua organização e sustentabilidade 
financeira com manutenção/ampliação 
do seu quadro de filiações institucionais e 
individuais;
4. Promover estratégias para capilaridade 
da ABEPSS considerando o amplo processo 
de interiorização dos cursos de serviço 
social, fortalecendo as bases da entidade; 
5. Fortalecer o debate e direcionamento 
crítico frente à Política de Avaliação do 
Ensino Superior na graduação e pós-
graduação; 
6. Intensificar a articulação entre os Grupos 
Temáticos de Pesquisa, fortalecendo a 
sua interlocução com as regionais, na 
perspectiva de integração entre ensino, 
pesquisa e extensão e entre graduação e 
pós-graduação;
7. Consolidar a Política Nacional de 
Educação Permanente do Conjunto 
CFESS/CRESS e fomentar ações no âmbito 
da formação das/dos trabalhadoras/
trabalhadores;
8. Fortalecer a formação antirracista na 
graduação e pós-graduação, estimulando 
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as ações no âmbito do ensino, pesquisa e 
extensão junto às UFAs e o enraizamento 
desta direção no conjunto da gestão da 
ABEPSS (executiva nacional, regionais, 
GTPs e CTT).
9. Organizar e efetivar o XVIII Encontro 
Nacional de Pesquisadores em Serviço 
Social em 2024.
10. Socializar as orientações do ANDES-
SN e elaborar materiais para docentes 
no intuito de fortalecer a luta dentro da 
Universidade pelo direito de liberdade de 
Catédra e autonomia universitária;
11.Dar ampla divulgação à produção dos 
periódicos da área de Serviço Social no 
âmbito da graduação e pós-graduação.
12. Avançar no cuidado do patrimônio 
histórico-cultural da ABEPSS, investindo 
em ações que valorizem a recuperação e 
preservação de sua memória, formalizando 
o Centro de Documentação Memória e 
Pesquisa da ABEPSS.
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De fortalecimento institucional da ABEPSS
1. Aproximação constante e sistemática 
com as UFA´s presenciais de todo o 
país, públicas, privadas e confessionais, 
mantendo um diálogo amplo e democrático 
do processo formativo;
2. Fortalecer os Grupos Temáticos de 
Pesquisa (GTP´s) na perspectiva de 
integração entre ensino, pesquisa e 
extensão e da articulação graduação/
pós-graduação; destacando a concepção 
de pesquisa expressa pelas Diretrizes 
Curriculares da ABEPSS de 1996;
3. Avançar na elaboração de formas de 
sustentabilidade e profissionalização da 
gestão financeira;
4. Desenvolver campanha de filiação e 
regularização à ABEPSS: sócios individuais 
e institucionais, a partir de intensificação do 
contato com as UFAS e fluida comunicação; 
5. Participar das comissões de trabalho/
formação profissional do conjunto 
CFESS/CRESS e das ações construídas 
coletivamente no âmbito nacional e regional; 
6. Participar dos Encontros Nacionais do 
Conjunto CFESS/CRESS.
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7. Consolidar a política de comunicação 
da ABEPSS, através do aprimoramento 
de sistemas de informações (site, redes 
sociais, comunicados, notas), envolvendo 
as regionais e os Grupos Temáticos de 
Pesquisa. Dar ampla divulgação aos 
documentos produzidos pela Entidade;
8. Dar continuidade à política de indexação 
e ampliar a circulação da Revista 
Temporalis;
9. Promover oficinas e encontros entre 
os editores de revistas da área de Serviço 
Social;
10. Realizar oficinas descentralizadas e 
nacional de graduação e pós graduação e 
fóruns de supervisão de estágio;
11. Promover ações junto às reitorias das 
universidades públicas para abertura de 
novos cursos de Serviço Social de graduação 
e pós-graduação;
12. Garantir a participação da ABEPSS 
no Conselho Nacional de Saúde e suas 
respectivas comissões e câmaras técnicas, 
visando garantir a continuidade das ações 
na área da saúde.
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De fortalecimento da graduação
1. Dar continuidade ao Projeto “ABEPSS 
Itinerante” em articulação com o conjunto 
CFESS/CRESS e a ENESSO, ampliando a 
divulgação de seus relatórios para as UFAS 
e CRESS’s para a contribuição do processo 
permanente de implementação das 
Diretrizes Curriculares;
2. Acompanhar o processo de solicitação 
para a regulamentação da PNE/ABEPSS 
junto ao MEC/CNE;
3. Organizar e realizar o 10º Encontro 
Nacional de Supervisão de Estágio em 
Serviço Social; 
4. Estimular a realização de Fóruns de 
Supervisão de Estágio locais, regionais 
e Estaduais, tomando como base os 
Parâmetros para organização dos Fóruns de 
Supervisão de Estágio em Serviço Social da 
ABEPSS.
5.Promover o debate sobre acerca da 
Política Nacional de Estágio - PNE 
avançando em sua capilarização nas UFAS 
e nos espaços institucionais.
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6. Fomentar o debate sobre o processo 
de interiorização dos cursos de Serviço 
Social, trazendo as especificidades e 
particularidades do processo nas regiões;
7. Fomentar a articulação das coordenações 
de cursos filiados para dinamização da 
entidade nos espaços locais (envolvimento 
dos coordenadores e/ou docentes nas 
reuniões ampliadas);
8. Potencializar a participação discente 
como sujeitos de seu processo formativo e 
em todas as atividades da ABEPSS;
9. Fortalecer a participação da/o 
Supervisora/Supervisor de estágio na 
ABEPSS.
10. Fomentar a participação discente nas 
organizações estudantis e em debates e 
espaços para além da sala de aula que 
fortaleçam a formação profissional crítica;
11. Mapear a implementação das Diretrizes 
Curriculares da ABEPSS, as estratégias e 
práticas pedagógicas da sua implementação 
junto com os GTP’s.
12. Divulgar e acompanhar o debate sobre o 
documento “Subsídios para o debate sobre 
a questão étnico-racial na formação em 
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Serviço Social”, nas Unidades de Formação 
Acadêmica.
13. Fortalecer no âmbito nacional e 
regional o CTT da formação antirracista, 
alimentando a plataforma antirracista 
disponível no site da ABEPSS.

De fortalecimento da pós-graduação
1.Fortalecimento do espaço coletivo de 
articulação política para enfrentamento 
contra o desfinanciamento, cortes de bolsas 
e instabilidade das agências de fomento;
2. Promover debates e fomentar estratégias 
para socialização de experiências de 
articulação graduação e pós-graduação, 
visando fortalecer esta integração;
3. Fortalecer o Fórum Nacional de 
Coordenadores/as de Pós-Graduação da 
ABEPSS;
4. Potencializar o Fórum Discente Nacional 
de Pós-Graduação;
5. Consolidar os Fóruns Regionais de 
Pós-Graduação enquanto espaço de 
discussão e legitimação para a sucessão das 
representações discentes na ABEPSS;
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6. Construir Oficinas Regionais e 
descentralizadas da Pós-Graduação;
7. Manter a filiação e participação da 
ABEPSS na Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência - SBPC e no Fórum 
de Ciências Humanas, Sociais, Sociais 
Aplicadas, Linguística, Letras e Artes - 
FCHSSALLA como espaço estratégico 
na luta contra os ataques à Ciência e, 
particularmente, às Ciências Humanas e 
Sociais;
8. Adensar e divulgar o documento 
“Contribuição da ABEPSS para o 
fortalecimento dos programas de pós-
graduação em Serviço Social no Brasil”; 
9. Realizar encontros sistemáticos dos 
Fóruns Nacional e Regionais de Pós-
Graduação da ABEPSS;   
10. Fomentar a filiação dos programas de 
Pós-Graduação à ABEPSS;
11. Articular a criação de uma área específica 
de Serviço Social junto às Fundações 
Estaduais de Apoio à pesquisa (FAP’s);
12. Ampliar e aprofundar os argumentos 
contrários ao mestrado profissional;
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13. Fortalecer a aproximação da ABEPSS 
junto às representações de área nos órgãos 
de fomento à pesquisa – CAPES e CNPq, no 
intuito de discutir a ampliação das fontes 
de financiamento e autonomia teórico-
metodológica;
14. Incentivar a abertura de novos cursos de 
pós-graduação latu sensu e stricto sensu 
gratuitos nas universidades públicas;
15. Acompanhar os programas de pós-
graduação stricto sensu e sua vinculação 
com o projeto de formação profissional;
16. Fomentar a participação e organização 
discente de pós-graduação, garantindo 
encontros específicos nos Fóruns nacional e 
regionais. 
17. Acompanhar e estimular a 
implementação da Política de cotas raciais 
nós Programas de Pós-Graduação da Área 
de Serviço Social.
18. Enraizar o debate étnico-racial na 
pesquisa com revisão/inclusão do debate 
nas ementas dos 08 GTPs;
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De fortalecimento das relações 
internacionais
1. Estimular e fortalecer os intercâmbios 
acadêmicos internacionais no âmbito da 
graduação e pós-graduação; 
2. Apoiar a ALAEITS como instância 
articuladora do ensino e da pesquisa em 
Serviço Social na América Latina;
3. Aprofundar a relação trabalho 
e formação profissional no âmbito 
internacional em articulação com a FITS-
ALC, COLACATS, FITS e AIETS; 
4. Fortalecer a participação da ABEPSS 
nos encontros internacionais de formação 
profissional.
5. Divulgar a tradução das Diretrizes 
Curriculares da ABEPSS (1996), para a 
divulgação dos mesmos nas instâncias de 
organização internacional da categoria;
6. Contribuir no processo de organização 
do XXIV Seminário Latinoamericano de 
Escolas de Trabalho Social a realizar-se em 
Santiago (Chile) no ano de 2025;
7. Mapeamento das/dos estudantes 
estrangeiras/estrangeiros nos cursos de 
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graduação e pós-graduação da área de 
Serviço Social no Brasil;
8. Promover ações político-acadêmicas no 
sentido da criação de espaços de formação 
e intercâmbio internacional, priorizando a 
relação sul-sul.
9. Potencializar o intercâmbio, o 
reconhecimento de diplomas e o livre 
trânsito docente em diferentes países 
fortalecendo o âmbito das relações 
internacionais na área de Serviço Social.
10. Ampliar o debate sobre as relações 
étnico-raciais no âmbito das relações 
internacionais.

De fortalecimento da política de 
comunicação
1.  Implementar a política de comunicação 
da ABEPSS, afinada com os valores e 
princípios do projeto ético político do 
serviço social e com o acúmulo da profissão 
a respeito da comunicação pública;
2. Digitalizar a documentação da ABEPSS e 
socializá-las conforme demanda e política 
de comunicação;
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3. Realizar mapeamento e reprodução 
das documentações que não constam no 
arquivo da sede da ABEPSS, por meio de 
articulação com as pesquisadoras que 
compuseram as gestões da ABEPSS/ABESS;
4. Investir nos canais de comunicação da 
ABEPSS, atentando-se para as diferentes 
linguagens, recusa de linguagem 
discriminatória e garantia da acessibilidade;
5. Promover espaço de formação sobre 
comunicação interna e externa na direção 
da política de comunicação.
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Presidenta 
Erlênia Sobral Do Vale  
Universidade Estadual Do Ceará – Uece 
Secretária 
Leila Maria Passos De Souza Bezerra 
Universidade Estadual Do Ceará – Uece
Tesoureira
Roberta Menezes Sousa 
Instituto Federal do Ceará - IFCE
Coordenação Nacional De Graduação
Elivania Da Silva Moraes 
Universidade Estadual Do Ceará – Uece
Coordenação Nacional De Pós-
Graduação 
Maria Das Graças E Silva 
Universidade Federal De Pernambuco – UFPE 

a gestao
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Coordenação De Relações Internacionais
Esther Luiza De Souza Lemos 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
Unioeste
Suplente de Diretoria
Ruth Ribeiro Bittencourt 
Universidade Estadual do Ceará – Uece
Suplente de Diretoria
Maria Helena Elpídio 
Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes
Rep. Nacional Discente de Graduação 
(Titular)
Felipe Vinicius Mendonça Da Silva 
Instituto Federal do Ceará – IFCE – Campus De 
Iguatu
Suplente Rep. Nacional Discentede 
Graduação (Suplente)
Cláudia Raquel Cardoso Farias Martins 
Universidade Federal De Sergipe – UFS
Representacao Nacional Discente de 
Pós-Graduação 
Leonardo Dias Alves 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
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Representacao Nacional Discente de Pós 
Graduação (Suplente)
Karoline Lúcia Santos Cunha 
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Conselho Fiscal
Daniela Ribeiro Castilho 
Universidade Federal Do Pará - UFPA
Kathiuscia Aparecida Freitas Pereira Coelho  
Universidade Estadual De Londrina – Uel 
Gustavo Javier Repetti  
Universidade Federal Do Rio De Janeiro – Ufrj 

REGIÃO NORTE
Vice-Presidência Norte 
Teresa Cristina Moura Costa 
Universidade Federal do Piauí- UFPI
Coord. Regional De Graduação
Selma Maria Silva De Oliveira Brandão 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA
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Coord. Regional De Pós-Graduação
Rosemeire Dos Santos  
Universidade Federal do Tocantins - UFT
Rep. Supervisor Estágio 
Claret Costa Brito 
Universidade Federal do Tocantins - UFT
Suplente Docente Da Diretoria
Patrício Azevedo Ribeiro 
Universidade Federal do Amazonas/Campus Paritins
Rep. Discente De Pós-Graduação (Titular)
Nayara De Holanda Vieira 
Universidade Federal do Piauí- UFPI
Rep. Discente De Pós-Graduação 
(Suplente) 
Jurimar Mendes Lima Júnior  
Universidade Federal do Tocantins - UFT
Rep. Discente De Graduação (Titular)
Sarah Taynah Da Conceição Ferreira 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA
Rep. Discente De Graduação (Suplente)
Larissa Monteiro Dos Santos 
Universidade Federal do Pará - UFPA
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REGIÃO CENTRO-OESTE
Vice-Presidência Centro Oeste 
Hayeska Costa Barroso  
Universidade De Brasília – UnB 
Coord. Regional De Graduação George
Francisco Ceolin  
Universidade Federal De Goiás – UFG
Coord. Regional De Pós-Graduação
Sandra De Faria 
Universidade Católica de Goiás – PUC-GO
Rep. Supervisor Estágio 
Jéssica Camargo Cardoso 
Universidade Católica de Goiás – PUC-GO 
Suplente Docente Da Diretoria 
Betina Ahlert 
Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT
Rep. Discente De Pós-Graduação 
(Titular) 
Andreza Telles Dos Santos Ferreira 
Universidade Federal de Brasília - UnB
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Rep. Discente De Pós-Graduação 
(Suplente) 
Laryssa Danielly Silva Fernandes 
Universidade Federal de Brasília - UnB
Rep. Discente De Graduação (Titular)
Alice Gabriele Gomes Marqueto 
Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT
Rep. Discente De Graduação 
(Suplente) 
Agni Ina Oliveira De Carvalho 
Universidade Federal de Brasília - UnB

REGIÃO SUL I
Vice-presidente 
Monique Bronzoni Damascena  
Unipampa
Suplente docente
Fabiana Luiza Negri 
UFSC
Coordenadora de pós-graduação 
Inez Rocha Zacarias  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 
UFRGS
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Coordenadora Regional de Graduação 
Edinaura Luza  
UEM
Representante de Supervisores de 
Estágio 
Eduardo de Oliveira Garcia 
Secretaria de Assistência Social de Araraqui
Representação discente de pós-
graduação (titular) 
Laís Duarte Corrêa  
PUC-RS
Representante discente de pós-
graduação (suplente) 
Alene Silva da Rosa 
UCPEL
Discente de graduação (titular)
Beatriz Antunes da Rosa  
UFSC
Representante Discente de graduação 
(suplente) 
Jannay Roslayne Mendes  
UFSC
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REGIÃO SUL II
Vice-Presidência Sul II
Rodrigo Diniz 
Pontifícia Universidade De São Paulo – PUC-SP 
Coord. Regional De Graduação 
Terezinha De Fátima Rodrigues 
Unifesp
Coord. Regional De Pós-Graduação
Renata Gonçalves  
Unifesp
Rep. Supervisor Estágio 
Fernanda Vieira Costa 
Unesp Franca 
Suplente Docente da Diretoria
Diretoria Fernanda De Oliveira Sarreta 
Unesp Franca
Rep. Discente De Graduação (Titular) 
Laila Dos Santos Oliveira 
Unifesp
Rep. Discente De Pós-Graduação (titular)
Elaine Texeira Alves Dos Santos 
Unesp
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Rep. Discente De Pós-Graduação 
(Suplente)
Juliana Oliveira Marzola Dos Santos 
Unifesp
REGIÃO LESTE
Vice-Presidência Leste
Juliana Iglesias Melim 
Universidade Federal Do Espírito Santo - Ufes
Coord. Regional De Graduação
Cibele Da Silva Henriques 
Universidade Federal Do Rio De Janeiro – UFRJ 
Coord. Regional De Pós-Graduação 
Ariane Rego De Paiva 
Pontifícia Universidade Católica Do Rio De 
Janeiro - PUC-Rio
Rep. Supervisor Estágio
Cynthia Rezende Soares 
Universidade Federal De Juiz De Fora - UFJF
Suplente Docente Da Diretoria 
Clarice Da Costa Carvalho 
Universidade Federal Fluminense – UFF – Rio 
Das Ostras
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Rep. Discente De Graduação (Titular)
Ester Gomes Mário 
Universidade Estadual De Minas Gerais – 
Uemg
Rep. Discente De Graduação (Suplente) 
Laryssa  Louranne Neres De Oliveira 
Unimontes 
Rep. Discente De Pós-Graduação 
(Titular)
André Henrique Melo Correia 
Universidade Federal Do Rio De Janeiro – UFJR 
Rep. Discente De Pós-Graduação 
(Suplente)
Nicole Cristina Oliveira Silva

REGIÃO NORDESTE
Vice-Presidência Nordeste 
Andrea Alice Rodrigues Silva 
Universidade Federal Do Recôncavo Baiano – 
UFRB 
Coord. Regional De Graduação 
Vera Núbia Santos 
Universidade Federal De Sergipe - UFS
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Coord. Regional De Pós-Graduação
Heleni Duarte Dantas De Ávila 
Univ. Federal Do Recôncavo Baiano – UFRB 
Rep. Supervisor Estágio 
Maria Derleide Andrade 
Universidade Estadual Do Ceará – Uece 
Suplente Docente Da Diretoria 
Marli De Araújo Santos  
Universidade Federal De Alagoas – Ufal 
Rep. Discente De Graduação (Titular) 
Lídia Ellen Santos Silva 
Universidade Federal Sergipe – UFS 
Rep. Discente De Graduação (Suplente) 
Ana Paula Bezerra Gonçalves 
Instituto Federal Do Ceará – IFCE – Campus Iguatu 
Rep. Discente De Pós-Graduação (Titular)
Carmen Lúcia Néo Alves 
Universidade Estadual Do Rio Grande Do 
Norte – UFRN 
Rep. Discente De Pós-Graduação (Suplente)
Lucas Aredes Alves 
Universidade Federal Da Bahia – UFBA 




