
RELATORIA DO GTP SERVIÇO SOCIAL, ÉTICA E DIREITOS HUMANOS
OFICINA NACIONAL DE ABEPSS – 21 e 22 de Novembro de 2011

Durante a Oficina da ABEPSS, foram reservados dois momentos para os GTPs.
Uma reunião com todos os coordenadores e um horário simultâneo para encontro dos 
integrantes dos GTPs. 

I - Reunião entre os coordenadores

Na avaliação dos integrantes da coordenação do GTP Serviço Social, Ética e Direitos 
Humanos, Professoras Lucia Barroco, Elizabete Borges e Marlise Vinagre, que estiveram 
presentes na reunião dos coordenadores, ainda há muitas dúvidas quanto ao caráter e o 
funcionamento dos GTPs. Professora Lucia abordou a necessidade de discussão de 
critérios para participar dos GTPs, no entanto, o grupo considerou prematuro a definição 
de critérios (esse ponto foi retomado no interior do GTP).
Ao final foram dados informes sobre a realização do I Seminário Nacional de Ética e 
Direitos Humanos (setembro de 2012), a revisão dos livros do Etica em Movimento e do 
lançamento do Código de Ética Comentado, em 2012.

Os coordenadores voltaram a se reunir ao final da Oficina, momento no qual foram 
socializados os debates de cada GTP e reafirmado que o ENPESS será organizado tendo 
como referência os eixos dos GTPs.

II – Reunião do GTP Serviço Social, Ética e Direitos Humanos

Tivemos a participação de 09 pessoas, chegando no final mais 1.
5 docentes, sendo 3 da coordenação do GTP (Lucia Barroco, Elizabete Borges, Marlise 
Vinagre), além das Professoras Olegna Guedes e Valeria Forti. 
1 representante do CFESS – Marylucia Mesquita;
1 representante estudantil de PG/ABEPSS/Leste - Ivy (UFRJ);
1 representante de CRESS (SP) -Neide;
2 estudantes de Graduação - UERJ (acompanhando Valeria).
 
Após apresentação dos participantes, tratou-se da ementa, objetivos e  plano de trabalho 
do GTP.

Discutiu-se os critérios de participação e foi decidido pelo grupo que o critério para 
participar do GTP Serviço Social, Ética e Direitos Humanos é o de ter alguma vinculação 
concreta com a ética e os direitos humanos ( pesquisa:  iniciação científica; pertencer a 
um grupo ou núcleo de pesquisa da Graduação ou da PG; ensino: ser professor de ética 
ou de direitos humanos; extensão: desenvolver trabalho de extensão com temáticas de 
direwitos humanos, etc).

Passou-se a uma divisão do trabalho proposto no plano entre os participantes, ficando 
assim definido:

Levantamento acerca dos  pesquisadores  e núcleos/ grupos de pesquisa e extensão no 
campo da ética e dos direitos humanos.Olegna ficou responsável por encaminhar uma 
carta, em nome da ABEPSS, para as Unidades de Ensino, solicitando informações acerca 



dos nucleos e grupos de pesquisa existentes. Este levantamento seria realizado por 
Olegna, Elizabete Borges, Marylucia e Silvana.
Marlise ficou responsável pelo levantamento dos pesquisadores em Direitos Humanos 
(1980/2011).
Lucia e Neide pelo levantamento dos pesquisadores em ética, no periodo entre 2008 e 
2011.

Após a divisão de trabalho, discutiu-se uma proposta para o ENPESS.

Os participantes tiraram uma proposta de colóquio dividido em dois momentos: 
1) Conferência com José Damião Trindade
2) Apresentação do trabalho realizado pelo GTP Serviço Social, Ética e Direitos 

Humanos.


