
 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA EM 

SERVIÇO SOCIAL - ABEPSS 
 

Art. 26. Compete à Coordenação Nacional de Relações Internacionais: 

I- Propor a política de relações internacionais da entidade; 

II- Implementar a política de relações internacionais da entidade, em articulação com a 

Coordenação Nacional de Graduação e de Pós-Graduação; 

III- Organizar e manter atualizado cadastro das experiências de relações internacionais 

realizadas no âmbito do ensino e da pesquisa na área de Serviço Social; 

IV- Incentivar e apoiar a articulação internacional do Serviço Social Brasileiro, nos níveis de 

Graduação, Pós-Graduação e da pesquisa; 

V- Realizar estudos sistemáticos sobre as relações internacionais do Serviço Social Brasileiro 

no mundo; 

VI- Incentivar e apoiar o intercâmbio de estudantes e professores de Serviço Social por meio 

de publicações e dos programas dos organismos de financiamento; 

VII- Organizar e manter atualizado cadastro de organismos financiadores de ensino e pesquisa 

em âmbito internacional; 

VIII- Incentivar o debate sobre o internacionalismo e de sua incidência no Serviço Social 

brasileiro. 

 

 

DIRETRIZES E POLÍTICA DE AÇÕES PARA O BIÊNIO 2011-2012 
Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2010 

 

Das Relações Internacionais 

 

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

internacionais da ABEPSS e para a sua implementação. 

2- Apoiar a ALAEITS como instância articuladora do ensino e da pesquisa em Serviço Social 

na América Latina. 

3- Organizar uma base de dados sobre os programas de pós-graduação e sobre as revistas 

estrangeiras visando à internacionalização da área. 

 

 



 

PLANO DE TRABALHO - GESTÃO 2011/2012 

Rio de Janeiro, 29 de março de 2011 

 

OBJETIVOS ATIVIDADES 

1- Criar um GT para elaboração da proposta de 

política intercâmbio e de relações internacionais 

da ABEPSS e para a sua implementação 

(PRIORIDADE). 

Levantamento dos convênios e intercâmbio no 

âmbito dos Programas de Pós-Graduação 
Formular proposta de política de relações 

internacionais. 

2- Apoiar a ALAEITS como instância articuladora 

do ensino e da pesquisa em Serviço Social na 

América Latina. 

Divulgar os convênios e intercâmbio existentes no 

âmbito dos Programas de Pós-Graduação na 

pagina da ABEPSS 
Participação da ALAEITS na Oficina Nacional e 

no ENPESS. 
Memória sobre a análise do Carlos na Reunião e 

outros sujeitos que construíram a historia e relação 

com esta entidade. Material para que os regionais 

possam utilizar para divulgar a ALAEITS. 
Participar das ações da ALAEITS. 

3- Propiciar à internacionalização da área. Organizar uma base de dados sobre a graduação e 

os programas de pós-graduação e sobre as revistas 

estrangeiras. 
Participar dos debates sobre a definição de Serviço 

Social da FITS. Participar dos encontro em 

Estocolmo. 
 

 

 


