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O que é a ABEPSS?

A Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço
Social (ABEPSS) é uma en dade acadêmico cien ﬁca que
coordena e ar cula o projeto de formação em Serviço
Social no âmbito da graduação e pós-graduação.
Na década de 1980, foi criado o Centro de Documentação
e Pesquisa em Polí cas Sociais e Serviço Social (CEDEPSS),
para atender às novas demandas potencializadas com o
surgimento dos Programas de Pós-Graduação.
A ABEPSS não é uma organização de ﬁscalização ou
controle, mas para organização dos proﬁssionais que,
cole vamente, direcionam como deve ser entendida a
formação de qualidade para o Serviço Social.
O órgão responsável pela ﬁscalização do exercício
proﬁssional é o CRESS da sua região. Cabe à ABEPSS
auxiliar no diálogo e soluções polí cas para a implantação
e defesa das Diretrizes Curriculares.

Como a ABEPSS surgiu?

Criada em 1946, uma década após a instalação do
primeiro curso de Serviço Social no Brasil, surgiu a
Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social.
Em 1996, mudou seu nome para Associação Brasileira de
Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), em função
da defesa dos princípios da indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão e da ar culação entre
graduação e pós-graduação, e da necessidade da
explicitação da natureza cien ﬁca da en dade,
considerando a urgência da organicidade da pesquisa no
seu interior. A representação de discente na en dade só
inicia, no entanto, em 1981, com o tensionamento do
movimento estudan l.

Como a ABEPSS se organiza?

É composta pela Assembleia Geral; Diretoria Execu va
Nacional e Regionais; pelo Conselho Fiscal e por órgãos de
apoio acadêmico-cien ﬁco e técnico administra vo.
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As Coordenações Regionais são
compostas por vice-presidente,
coordenador(a) regional de
graduação e de pós-graduação,
representantes discentes de
graduação e pós-graduação (ambos
com suplência), suplente da
diretoria, e representante de estágio
dos supervisores de campo. No
total, são 14 representantes
discentes de graduação e de pósgraduação de todas as regionais na
ABEPSS.

Quem ﬁnancia a ABEPSS?

A ABEPSS é man da pela anuidade paga por seus
associados, que podem ser ins tuições de ensino ou
pessoa sica - seja docentes, pesquisador/a, estudantes
de graduação, pós-graduação e demais assistentes
sociais.
Em cada caso, o Estatuto da ABEPSS estabelece direitos e
deveres especíﬁcos. Ser sócio individual da ABEPSS é uma
ação polí ca de defesa da formação proﬁssional de
qualidade.

Por que a ABEPSS é importante
para nós - discentes?

A organização de uma proﬁssão não é tarefa fácil. É
preciso que existam trabalhadoras/es interessadoas/os
em atuar na ﬁscalização e atuação proﬁssional, mas
também é fundamental que a categoria tenha condições
de saber se os cursos, na graduação e pós-graduação,
vão proporcionar condições para a formação de
proﬁssionais crí cos e comprome dos com a proﬁssão.
Um dos principais desaﬁos da ABEPSS é este:
acompanhar a implantação das Diretrizes Curriculares e
da PNE nesse cenário regressivo de direitos e de grande
inserção do capital ﬁnanceiro na educação, o que tem
promovido um amplo processo de precarização da
formação e do trabalho proﬁssional.
I s s o ex i g e o e nv o l v i m e n t o d a c a t e g o r i a , m a s
principalmente o envolvimento de docentes, e nós,
discentes de Serviço Social temos um importante papel
de contribuir para essa construção por estarmos
vivenciando co dianamente os desaﬁos de permanecer
na universidade e as condições da formação que nos
atravessam

Quem me representa na ABEPSS?

O cole vo da ABEPSS representa todas/os os proﬁssionais
de Serviço Social no que diz respeito à formação, principal
obje vo da ins tuição. As representações especíﬁcas por
categoria garantem que todos e todas possam ser
ouvida/os. Por isso, é muito importante a ar culação entre
representantes discentes das universidades e dos
programas com as/os representantes discentes da ABEPSS.
Assim, é possível a realização de planejamento de ações e
também acompanhar a realidade/demandas das/dos
discentes. se você é discente de graduação ou pósgraduação, você é representado/a pelo/a discente de
graduação e de pós-graduação, respec vamente, da sua
regional e da Execu va Nacional. Conﬁra no site da ABEPSS
os nomes e en dade de cada representante.

A indicação para compor a execu va nacional e coordenações
regionais decorre de um processo de construção, diálogo e
capacidade polí ca entre a representação ABEPSS, representantes
discentes dos programas de pós-graduação e da ENESSO. A ideia é
que todas as regionais possam ter como protagonistas nesse
processo as/os próprios discentes de pós-graduação e espaços que
garantam essa legi mação. A I Semana Nacional de Discentes de
Pós-Graduação em 2020 foi um espaço propício ao debate com
todas as regionais para decisões sobre representações. Isso é um
avanço para nossa ar culação!

São competência do representante indicado pela ENESSO:
contribuir, com base nas demandas estudan s, para o
alcance das ﬁnalidades da ABEPSS; buscar o fortalecimento
da organização polí co-acadêmica do Serviço Social
consoante com as ﬁnalidades da ABEPSS; par cipar da
construção e implementação das a vidades desenvolvidas
pela ABEPSS; difundir as informações da en dade junto aos
estudantes nas Unidades de Formação Acadêmica e nos
fóruns estudan s.
Cabe ao representante indicado pelos discentes da pósgraduação: ar cular as demandas e informações regionais e
nacionais das/os estudantes de pós graduação na área de
serviço social; contribuir no fortalecimento da
representação no interior da en dade e com as/os
estudantes de pós graduação do país, além de contribuir no
fortalecimento da ABEPSS.
Os discentes de pós-graduação ainda não estão organizados
em uma ins tuição, como ENESSO. Em 2020 foi realizada a
primeira Semana Nacional do Discente de Pós-Graduação na
ABEPSS, que entre outros temas, discu u e fortaleceu os
processos de escolha da sucessão discente.

Quais as competências do/a meu/minha
representante? Como eu posso ajudar?

Como posso conhecer e
par cipar das ações da ABEPSS?

Primeiro, o Regimento Interno e o Estatuto da ABEPSS.
Somam-se a estes, o Plano de Ação ou Plano de Lutas para
o biênio de cada Gestão Nacional e das Regionais.
Sobre a representação discente você também pode
buscar o ar go “DISCENTE EM ABEPSS: QUE BICHO É
ESSE?”, na Temporalis nº 16; e o Relatório da Pesquisa
sobre o perﬁl discente de pós-graduação em Serviço
Social - GESTÃO 2017-2018 “Quem é de luta, Resiste!”.
É importante que você conheça os espaços e seus
representantes nas Regionais e da Nacional da ABEPSS.
Também, acompanhar a realização das Oﬁcinas; o Projeto
ABEPSS I nerante; as reuniões ampliadas; eventos como
seminários, lives; e, principalmente, as promoções de
a vidades pelos representantes discentes.

Eu tenho um sonho. Sonhemos…

É tempo de ocupar, são tempos de resis r.
Tempos de dizer que não vamos nos calar, que vamos resis r,
insis r, persis r.
Para que permanecer seja verbo, seja vida, exista na vida
concreta de cada discente de pós-graduação.
São tempos de brotar, tempos de afeto, de nos afetar pela dor
do outro.
Tempos de dizer não ao tecnicismo, ao autonoma smo, ao
negacionismo da ciência, ao preconceito, a indiferença, ao
produ vismo que teima em querer nos consumir, nos
desumanizar.
É tempo de cole vizar as lutas. Construir e resis r
cole vamente.
Tempos de não “soltar a mão de ninguém”.
Tempos de “resis r e avançar, na ousadia de luta!”
Podemos e vamos, ocupar, permanecer e resis r! A pósgraduação é de todas/os/es nós.
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Gestão resis r e avançar, na ousadia de lutar (2019-2020)

