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Apresentação 

 

A ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social) é 

um patrimônio do Serviço Social brasileiro e tem um papel fundamental na luta e 

resistência em prol da formação de qualidade. 

Defendemos a universidade pública, gratuita, laica, democrática, presencial e 

socialmente referenciada. A entidade ao longo de seus 68 anos de existência construiu 

um legado  que, hoje, se coloca como um dos elementos determinantes para a efetivação 

do projeto ético político e viabilização da atual direção social da formação e do serviço 

social. As diretrizes curriculares em seus quase vinte anos reforçam os princípios 

fundamentais de nosso projeto profissional e nos desafia a desvendar os complexos 

mecanismos da sociedade burguesa que constroem a barbárie e impõem à formação uma 

perspectiva mercantil.  

Neste sentido, é de fundamental importância reforçar a necessária articulação 

com as entidades da categoria, conjunto CFESS/CRESS e ENESSO, para avançar na 

luta e resistência contra a precarização da formação e do trabalho profissional, bem 

como no enfrentamento do aligeiramento do ensino, do produtivismo na universidade e 

do individualismo no âmbito da graduação e da pós-graduação.  É preciso vislumbrar 

estratégias políticas coletivas que permitam o enfrentamento desta realidade a partir de 

mecanismos que compreendam o ensino, a pesquisa e a extensão na sua 

indissociabilidade e na garantia de uma educação de qualidade, fortalecendo as UFAs e 

seus programas de graduação e pós-graduação.       

O tributo de nossas gestões anteriores concretiza o avanço do serviço social 

expresso em suas conquistas, tais como: as Diretrizes Curriculares, a PNE, os GTPs, a 

 

 

 

 

 



 

ABEPSS itinerante e a revista Temporalis. Em conformação com esses avanços e com 

intuito de reafirmar esse legado é que a chapa que concorre à direção nacional e as 

regionais para a gestão 2015/2016, se apresenta: ousamos sonhar na direção da 

ampliação de nossas conquistas!  Submetemos à avaliação da Assembleia Nacional as 

diretrizes e política de ações defendidas pela chapa OUSADIA E SONHOS EM 

TEMPOS DE RESISTÊNCIA, para o biênio 2015/2016. 

 

 

Diretrizes orientadoras: 

 

1. Defesa da universidade pública, gratuita, democrática, presencial, laica, de 

qualidade e socialmente referenciada, articulando ensino, pesquisa e extensão; 

2. Luta contra a precarização e aligeiramento da formação profissional; 

3. Defesa do trabalho docente com qualidade e contra o “produtivismo” e 

competitividade nas UFAs; 

4. Posicionamento contrário aos cursos de graduação à distância e mestrado 

profissionalizante; 

5. Defesa do projeto ético-político profissional, compreendendo a unidade entre 

formação e exercício profissional e a articulação entre Graduação e Pós-

graduação; 

6. Articulação com as entidades da categoria (conjunto CFESS/CRESS e 

ENESSO), com o ANDES-SN e associações de ensino e pesquisa de outras 

categorias profissionais em defesa da educação pública e gratuita; e com os 

movimentos sociais e fóruns na resistência contra a barbárie do capital; 

7. Garantia da gestão democrática, ética e qualificada dos recursos, patrimônio e 

ações da ABEPSS. 

 

Ações Políticas 

 

 Geral 

 

1. Realizar reuniões com CNE/MEC e oficinas sobre Política de Avaliação do 

Ensino Superior no Brasil; 

2. Promover a articulação entre os GTP’s e fortalecê-los na perspectiva de 

integração entre ensino, pesquisa e extensão e a interlocução entre graduação e 

pós-graduação; 

3. Garantir a participação da ABEPSS no FNEPAS e garantir a continuidade das 

ações na área da saúde; 

 

 

 

 

 

 

 



4. Dar continuidade ao Plano de Lutas, em articulação com o conjunto 

CFESS/CRESS/ENESSO; 

5. Promover mapeamento dos docentes e suas condições de trabalho;  

6. Organizar e efetivar o XV Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço 

Social em 2016; 

7. Dar continuidade à política de indexação e ampliar a circulação da Revista 

Temporalis;  

8. Promover oficinas e encontros entre os editores de revistas da área de Serviço 

Social;  

9. Realização de oficinas descentralizadas e nacional de graduação e pós graduação 

e fóruns de supervisão de estágio; 

10. Promover ações junto às reitorias das universidades públicas para abertura de 

novos cursos de Serviço Social de graduação e pós graduação; 

11. Fortalecer a direção social ética e teórica da formação profissional expressa nas 

diretrizes curriculares da ABEPSS de 1996; 

12. Realizar um amplo debate nacional em comemoração aos 20 anos das Diretrizes 

Curriculares da ABEPSS de 1996; 80 anos de profissão e 70 anos da ABEPSS; 

 

 

 Fortalecimento institucional da ABEPSS 
 

1. Desenvolver campanha de filiação e regularização à ABEPSS: sócios 

individuais e institucionais, a partir de intensificação do contato com as UFAS;  

2. Realizar estudos para avaliação e planejamento a fim de subsidiar uma 

políticafinanceira da ABEPSS;  

3. Participar nos GTs do CFESS e nas comissões de formação dos CRESS pelas 

regionais;  

4. Realizar ações no sentido de recuperar a memória dos 70 anos da ABEPSS, 

contribuindo para reconstituição histórica da mesma; 

5. Fortalecer a política de comunicação da ABEPSS, através do aprimoramento de 

sistemas de informações (sites, jornais, comunicados, panfletos) e de ações 

políticas junto às UFAS;  

 

 

 Graduação 
 

1. Realizar reuniões e gestões junto ao CNE/MEC para discutir a qualidade do 

ensino na graduação e os processos e formas de avaliação dos cursos; 

2. Interferir junto ao MEC/INEP na construção de ações alternativas ao SINAES.  

3. Dar continuidade ao Projeto “ABEPSS Itinerante”; 

4. Solicitar a regulamentação da PNE/ABEPSS junto ao MEC/CNE; 

5. Organizar e realizar o 4º Encontro Nacional de Supervisão de Estágio de Serviço 

Social; 

 

 

 

 

 

 



6. Mobilizar as UFAs públicas para a criação de cursos presenciais de Serviço 

Social por meio de expansão universitária, com garantia de qualidade de ensino, 

condições de trabalho, pesquisa e extensão; 

7. Propor ações que qualifiquem a formação presencial dos cursos de graduação 

em Serviço Social.  

8. Estimular a realização de Fóruns de Supervisão de Estágio distrital, estaduais e 

regionais; 

9. Construir um GT para discutir a operacionalização e direção dos Fóruns de 

Supervisão de Estágio a partir das experiências e debates acumulados. 

10. Fomentar o debate sobre o processo de interiorização dos cursos de Serviço 

Social; 

11. Potencializar a participação discente como sujeitos de seu processo formativo e 

em todas as atividades da ABEPSS; 

12. Fortalecer a participação do(a) Supervisor(a) de estágio na ABEPSS. 

 

 

 Pós-Graduação 
 

1. Fortalecer o Fórum Nacional de Coordenadores de Pós-Graduação da ABEPSS; 

2. Fomentar a filiação dos programas de Pós-Graduação à ABEPSS;  

3. Apoiar e aprofundar o debate das Residências Multiprofissionais e 

Aprimoramento em Saúde; 

4. Articular a criação de uma área específica de Serviço Social junto às Fundações 

Estaduais de Apoio à pesquisa (FAP’s);  

5. Ampliar e aprofundar os argumentos contrários ao mestrado profissionalizante; 

6. Fortalecer a aproximação da ABEPSS junto às representações de área nos 

órgãos de fomento à pesquisa – CAPES e CNPq, no intuito de discutir sobre a 

ampliação das fontes de financiamento e autonomia teórico-metodológica; 

7. Incentivar a abertura de novos cursos de pós-graduação latu sensu e stricto 

sensu gratuitos nas universidades públicas; 

8. Acompanhar os programas de pós-graduação stricto sensu e sua vinculação com 

o projeto de formação profissional; 

9. Fomentar a participação discente nos espaços de debate da pós-graduação 

(oficinas nacionais e regionais). 

 

 

 Relações Internacionais  

 

1. Criar um GT para elaboração da proposta de política de intercâmbio e de 

relações internacionais da ABEPSS; 

2. Apoiar a ALAEITS como instância articuladora do ensino e da pesquisa em 

Serviço Social na América Latina; 

3. Articular uma aproximação com a FITS, COLACATS, enquanto entidade 

organizativa da categoria em nível internacional; 

4. Fortalecer a participação da ABEPSS nos encontros internacionais de formação 

profissional.  

 

 


