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Apresentação
A chapa “Quem é de luta, resiste”, coloca-se como um coletivo formado a partir
das diversas Unidades de Formação Acadêmica de todo o Brasil, para o a gestão da
ABEPSS, biênio 2017-2018 para dar continuidade ao legado da Entidade em seus 70
anos, em especial, o seu protagonismo em defesa da formação crítica e de qualidade
desde a sua reorganização em 1997.
A defesa do projeto de formação acadêmico profissional, presente nas Diretrizes
Curriculares de 1996, marco histórico na trajetória de compromisso desta categoria na
construção do Projeto Ético-político do Serviço Social brasileiro, é imperativo nesta
tarefa.
Desta forma, reafirma os princípios e as funções da ABEPSS ao evidenciar “a
formação profissional expressa uma concepção de ensino e aprendizagem calcada na
dinâmica da vida social, o que estabelece os parâmetros para a inserção profissional na
realidade sócio-institucional” (ABESS, 1996). Reiteramos assim, o direcionamento da
entidade como espaço acadêmico-científico e político que defende a universidade
pública, gratuita, laica, democrática, presencial, socialmente referenciada e de acesso
universal. Considera-se como força motriz desta Entidade a sua capacidade política, que
a despeito do contexto regressivo dos últimos anos, apresenta um conjunto de
estratégias de fortalecimento da graduação e pós-graduação em sua defesa e resistência.
Em tempos de aprofundamento da crise do capital, de retrocessos civilizatórios e
políticos na conjuntura nacional e internacional, somos desafiadas/os a enfrentar uma
politica educacional coerente com a lógica do mercado financeirizado e seus
mecanismos perversos de destruição dos princípios universais e emancipatórios,
reivindicados historicamente pela classe trabalhadora em seus diferentes segmentos.
A proposta que segue, reafirma a articulação histórica entre a ABEPSS e o
conjunto CFESS/CRESS e ENESSO, bem como com os movimentos sociais e lutas
democráticas que coletivamente resistem em busca de horizontes de superação à
sociabilidade na ordem do capital que nos chama à luta e à resistência.re

Em tempos de golpe à democracia, de reacionarismos, de banalização e
barbarização da vida social em todas suas dimensões que se expressa em práticas
machistas, racistas, xenofóbicas e homofóbicas; em tempos de PEC 55, de ataque brutal
ao direito previdenciário, dentre tantos retrocessos, a trajetória de luta dessa categoria e
dessa entidade exige afirmar: “nenhum direito a menos”, pois, quem é de luta resiste!

Diretrizes orientadoras:
1. Defesa da universidade pública, gratuita, democrática, presencial, laica, de
qualidade socialmente referenciada e de acesso universal, 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 ao mestrado
profissionalizante;
5. Defesa do projeto ético-político profissional, compreendendo a unidade entre
formação e exercício profissional e a articulação entre Graduação e Pósgraduação;
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, gratuita e universal; e
com os movimentos sociais e fóruns na resistência contra a intensificação do
desmonte das politicas públicas, as expressões de autoritarismo institucional, a
criminalização dos movimentos sociais e a barbárie do capital;
7. Garantia da gestão democrática, ética e qualificada dos recursos, patrimônio e
ações da ABEPSS.

Ações Políticas
 Geral
1. Assegurar a continuidade do Plano de Lutas como instrumento estratégico de
articulação com o conjunto CFESS/CRESS/ENESSO, buscando seu
enraizamento regional no enfrentamento à precarização da formação;
2. Fortalecer a direção social, teórico-metodológica e ético-política da formação
profissional expressa nas diretrizes curriculares da ABEPSS de 1996;
3. Assegurar o fortalecimento institucional 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. Realizar um amplo debate nacional em torno do avanço do processo de
contrarreforma do Estado e seus rebatimentos no ensino superior considerando o
processo de expansão;
5. Promover estratégias para capilaridade da ABEPSS considerando o amplo
processo de interiorização dos cursos de serviço social, fortalecendo as bases da
entidade a partir de processo de dinamização das microrregiões;

6. Fortalecer o debate e direcionamento crítico frente à Política de Avaliação do
Ensino Superior no Brasil, avançando na interlocução com a comissão de
assessores do INEP e com representantes da área nos órgãos de regulação e
fomento da pós-graduação;
7. Promover a articulação entre os GTP’s, fortalecendo a sua interlocução com as
regionais, na perspectiva de integração entre ensino, pesquisa e extensão e entre
graduação e pós-graduação;
8. Dar continuidade ao debate da Formação em Saúde como parte estratégica da
interlocução da ABEPSS com as diferentes áreas na direção da qualificação da
formação profissional;
9. Organizar e efetivar o XVI Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço
Social em 2018.
 Fortalecimento institucional da ABEPSS
1. Criar CTT (Comissão Temporária de Trabalho) de apoio à gestão para estudo e
elaboração de proposta de ampliação do quadro de filiações, formas de
sustentabilidade financeira e organização de procedimentos no âmbito da gestão
da entidade, assegurando os princípios políticos e de autonomia;
2. Desenvolver campanha de filiação e regularização à ABEPSS: sócios individuais
e institucionais, a partir de intensificação do contato com as UFAS;
3. Participar nos GTs do CFESS e nas comissões de formação dos CRESS pelas
regionais, de modo a fortalecer a implementação das ações previstas no Plano de
Lutas;
4. Fortalecer a política de comunicação da ABEPSS, através do aprimoramento de
sistemas de informações (sites, comunicados, notas), envolvendo as regionais e
os GTP’s. Dar ampla divulgação aos documentos produzidos pela Entidade;
5. Dar continuidade à política de indexação e ampliar a circulação da Revista
Temporalis;
6. Promover oficinas e encontros entre os editores de revistas da área de Serviço
Social;
7. Realizar oficinas descentralizadas e nacional de graduação e pós graduação e
fóruns de supervisão de estágio;
8. Promover ações junto às reitorias das universidades públicas para abertura de
novos cursos de Serviço Social de graduação e pós graduação;
9. Garantir a participação da ABEPSS no CNS e suas respectivas comissões e
câmaras técnicas, visando garantir a continuidade das ações na área da saúde.
 Graduação
1. Realizar gestão junto às instâncias institucionais (UFAS, INEP, MEC, etc) e ao
ANDES para discutir a qualidade do ensino na graduação, os processos e as
formas de avaliação dos cursos na construção de ações alternativas ao SINAES.
2. Dar continuidade ao Projeto “ABEPSS Itinerante”, ampliando a divulgação de
seus relatórios para as UFAS para a contribuição do processo permanente de
implementação das DC;
3. Acompanhar o processo de solicitação para a regulamentação da PNE/ABEPSS
junto ao MEC/CNE;

4. Organizar e realizar o 5º Encontro Nacional de Supervisão de Estágio em
Serviço Social;
5. Estimular a realização de Fóruns de Supervisão de Estágio locais, regionais e
estaduais;
6. Criar CTT (Comissão Temporária de Trabalho) de Estágio Supervisionado para
dentre outras ações, formular documentos sobre o Estágio em Extensão e a
direção dos Fóruns de Supervisão de Estágio a partir das experiências e debates
acumulados.
7. Fomentar o debate sobre o processo de interiorização dos cursos de Serviço
Social, trazendo as especificidades e particularidades do processo nas regiões;
8. Acumular posicionamento sobre os 20% da CH à distância nos cursos
presenciais;
9. Fomentar a articulação das coordenações de cursos filiados para dinamização da
entidade nos espaços locais (envolvimento dos coordenadores e/ou docentes nas
reuniões ampliadas);
10. Potencializar a participação discente como sujeitos de seu processo formativo e
em todas as atividades da ABEPSS;
11. Fortalecer a participação do/a Supervisor(a) de estágio na ABEPSS.
 Pós-Graduação
1. Fortalecer estratégias de envolvimento dos GTPs junto aos Programas de Pósgraduação e envolvimento dos Núcleos/Grupos de Pesquisa para a capilarização
e ampliação das bases dos Grupos;
2. Promover debates e fomentar estratégias para socialização de experiências de
articulação graduação e pós-graduação, visando fortalecer esta integração;
3. Dar ampla divulgação ao documento “Contribuição da ABEPSS para o
fortalecimento dos programas de pós-graduação em Serviço Social no Brasil”,
submetido à assembleia em 2016;
4. Realizar encontros sistemáticos do Fórum Nacional de Coordenadores de PósGraduação da ABEPSS;
5. Fomentar a filiação dos programas de Pós-Graduação à ABEPSS;
6. Apoiar e aprofundar o debate das Residências Multiprofissionais e
Aprimoramento em Saúde;
7. Assegurar a continuidade do grupo de saúde com a recomposição da CTT
(Comissão Temporária de Trabalho);
8. Articular a criação de uma área específica de Serviço Social junto às Fundações
Estaduais de Apoio à pesquisa (FAP’s);
9. Ampliar e aprofundar os argumentos contrários ao mestrado profissionalizante;
10. 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;
11. Incentivar a abertura de novos cursos de pós-graduação latu sensu e stricto sensu
gratuitos nas universidades públicas;
12. Acompanhar os programas de pós-graduação stricto sensu e sua vinculação com
o projeto de formação profissional;
13. Fomentar a participação discente nos espaços de debate da pós-graduação
(oficinas nacionais e regionais).

 Relações Internacionais
1. Criar uma CTT (Comissão Técnica de Trabalho) para elaboração da proposta de
2.
3.
4.
5.

política de intercâmbio e de relações internacionais da ABEPSS;
Apoiar a ALAEITS como instância articuladora do ensino e da pesquisa em
Serviço Social na América Latina;
Articular uma aproximação com a FITS, COLACATS, enquanto entidade
organizativa da categoria em âmbito internacional;
Fortalecer a participação da ABEPSS nos encontros internacionais de formação
profissional.
Traduzir as Diretrizes Curriculares e dos principais documentos da ABEPSS
para o espanhol para a divulgação dos mesmos nas instâncias de organização
internacional da categoria;

CHAPA “QUEM É DE LUTA, RESISTE”
EXECUTIVA NACIONAL
FUNÇÃO
Presidente
Secretária/o
Tesoureira/o
Coordenação
Nacional de
Graduação
Coordenação
Nacional de Pós
Graduação
Coordenação de
Relações
Internacionais
Suplente de
Diretoria
Suplente de
Diretoria
Rep. Nacional
discentes de
Graduação
Suplente discente
de Graduação
Rep. Nacional de
Pós-graduação
Rep. Suplente
discente de Pósgraduação

NOME
Maria Helena Elpidio Abreu
Rafael Vieira Teixeira
Jeane Andreia Ferraz Silva
Gustavo Javier Repetti

UFA
(UFES)
(UFES)
(UFES)
(UFRJ)

Ana Paula Ornellas Mauriel

(UFF)

Virgínia Alves Carrara

(UFOP)

Marina Monteiro Castro

(UFJF)

Maria das Graças Cunha Gomes

(UFES)

Carolina Rosf Peroni Fernandes

(UFF/PURO)

Luana Costa Pereira

(UFSC)

João Paulo da Silva Valdo

(UFF)

Shanna de Oliveira Rangel

(UFES)

NORDESTE
FUNÇÃO
Vice-Presidência NE
Coord. Regional de
Graduação
Coord. Regional de Pósgraduação
Rep. Supervisor Estágio
Suplente Diretoria
Rep. Discente de
Graduação (Titular)
Rep. Discente de
Graduação (Suplente)
Rep. Discente de Pós
Graduação (Titular)
Rep. Discente de Pósgraduação (Suplente)

NOME
Rivânia Lucia Moura de
Assis
Maria Clariça Guimarães

UFA
(UERN)

Tereza Cristina Santos
Martins
Andrea Pacheco de
Mesquita
Islânia Lima da Rocha

(UFS)

(UFCG)

(UFAL)
(UFAL)

Larissa Souza Pinheiro
Flavio Jose

LESTE
FUNÇÃO
Vice-Presidência Norte

NOME
Fátima Grave Ortiz

UFA
(UFRJ)

Coord. Regional de
Graduação
Coord. Regional de Pósgraduação
Rep. Supervisor Estágio
Suplente Docente da
Diretoria
Rep. Discente de
Graduação (Titular)
Rep. Discente de
Graduação (Suplente)
Rep. Discente de Pós
Graduação (Titular)
Rep. Discente de Pósgraduação (Suplente)

Paula Sirelli

(UFF/PURO)

Ines Stampa

(PUC/RJ)

A definir
Diego Tabosa

(UNIMONTES)

A definir
A definir
Nathalia Nicaccio
A definir

(UFES)

CENTRO OESTE
FUNÇÃO
Vice-Presidência

NOME
Eleusa Bilemnjian Ribeiro

UFA

Coord. Regional de
Graduação

Miriam De Souza Leão
Albuquerque

Coord. Regional de Pósgraduação
Rep. Supervisor Estágio
Suplente Diretoria
Rep. Discente de
Graduação (Titular)
Rep. Discente de
Graduação (Suplente)
Rep. Discente de Pós
Graduação (Titular)
Rep. Discente de Pósgraduação (Suplente)

Izabel Lira

(UFTM)

A definir
Ivna de Oliveira Nunes
A definir

(UFTM)

(PUC/GO)

A definir
Delaine Regina Bertoldi

(UFTM)

Luara Caiana Souza e Silva (UFTM)

NORTE
FUNÇÃO
Vice-Presidência LESTE
Coord. Regional de
Graduação
Coord. Regional de Pósgraduação
Rep. Supervisor Estágio
Suplente Diretoria
Rep. Discente de
Graduação (Titular)
Rep. Discente de
Graduação (Suplente)
Rep. Discente de Pós
Graduação (Titular)
Rep. Discente de Pósgraduação (Suplente)

SUL I

NOME
Bruna Andrade Irineu
Maria D'Alva Macedo
Ferreira
Hamida Assunção Pinheiro

UFA

Maria do Socorro A.
Lobato
Naires Farias
Sabyna Pohema Soares de
Lima
Matheus Ricardo da Silva
Lima
Giselly Carolliny
Gonçalves Gomes
Ricardo Leão Ribeiro
Lilanzeller

(UFAM)

(UFPI)
(UFAM)

(UFMA)
(UFPI)
(UFPA)
(UFMA)
(UFPA)

FUNÇÃO
Vice-Presidência SUL I
Coord. Regional de
Graduação
Coord. Regional de Pósgraduação
Rep. Supervisor Estágio
Suplente Docente da
Diretoria
Rep. Discente de
Graduação (Titular)
Rep. Discente de
Graduação (Suplente)
Rep. Discente de Pós
Graduação (Titular)
Rep. Discente de Pósgraduação (Suplente)

NOME
Vania Maria Manfroi
Jaina Raqueli Pedersen

UFA
(UFSC)
(UNIPAMPA)

Olegna de Souza Guedes

(UEL)

Samuel Salezio dos Santos
Helenara Silva Fagundes

Emilene Oliveira de Bairro
Leandro Nunes

(UFSC)

FUNÇÃO
Vice-Presidência
SUL II
Coord. Regional de
Graduação
Coord. Regional de Pósgraduação
Rep. Supervisor Estágio

NOME
Luciana Maria Cavalcante
Melo
Edvânia Lourenço

UFA
(UNIFESP)

Ademir Alves da Silva

(PUC/SP)

Miguel Ângelo Bersani

(UNIFESP)

Suplente Diretoria

Elizabete Terezinha Silva
Rosa

(UNILINS)

Rep. Discente de
Graduação (Titular)
Rep. Discente de
Graduação (Suplente)

Sara Alves Bezerra
Erly Fernandes de Araújo

(UNINOVE SANTO
AMARO)

Rep. Discente de Pós
Graduação (Titular)

Camila Caroline de
Oliveira Ferreira

(UNIFESP)

Rep. Discente de Pósgraduação (Suplente)

Gisele Dayane Milani

(PUC/SP)

SUL II

Conselho Fiscal

(UNESP)

NOME

UFA

Rita de Lourdes de Lima

(UFRN)

Alzira Lewgoy

(UFRGS)

