
Aqui
se respira
luta!

O capitalismo asfixia a nossa classe. 
O machismo, o racismo, o capacitismo, 
a LGBTQIAfobia nos sufocam. A fumaça 
das queimadas criminosas no Pantanal 
e o descaso governamental com o meio 
ambiente retiram nosso ar. O negacionismo, 
o obscurantismo, a política ultraneoliberal 
e genocida de Bolsonaro e sua camarilha 
interrompem a respiração. Os ataques 
à educação pública, aos/às docentes 
servidores públicos, o produtivismo e 
o estímulo à competição acadêmica 
estragulam o projeto de formação 
profissional que defendemos.

Mas aqui, Aqui se respira luta!

Aqui se respira a luta do povo preto, dos 
quilombolas. Dos/as indígenas, dos/as 
operários/as das fábricas, das mulheres 
camponesas. Da juventude da periferia. 
Dos/as que amam de várias cores. A luta 
das mulheres, assistentes sociais, que 
fizeram a “virada” do Serviço Social 
brasileiro, que construíram e constroem um 
projeto de profissão comprometido com a 
radicalidade da crítica e da transformação 
social. Aqui se respira a luta dos/as que 
chegam com disposição, com a certeza na 
frente e a História na mão, para seguirmos 
tecendo coletivamente a trajetória 
combativa da nossa Associação Brasileira 
de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 
(ABEPSS). 

É com este fôlego que a chapa 
Aqui se respira luta! se candidata à 
direção da ABEPSS para o biênio 2021-
2022 e apresenta o seu programa de 
gestão objetivando contribuir para com 
o fortalecimento da entidade em sua 
natureza científico-acadêmica e política.

A construção deste instrumento se deu 
através de um conjunto de encontros com 
unidades de formação acadêmica, de 
reuniões entre todos/as que se apresentam 
para compor a coordenação nacional e as 
coordenações regionais, bem como com 
convidados/as e aliados/as políticos.

Assumimos aqui nosso compromisso 
coletivo com a defesa de uma educação 
libertadora, entendida como um 
direito humano fundamental. É com 
essa apreensão que defendemos a 
indissociabilidade entre trabalho, formação 
profissional e organização política, sendo 
central reafirmar o projeto de formação 
acadêmico profissional consolidado pelas 
Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996.

Defender as Diretrizes Curriculares da 
ABEPSS de 1996 é defender o Serviço 
Social renovado, é defender a universidade 
pública, gratuita, de qualidade, laica, 
presencial, de acesso universal e 
comprometida com os interesses da 
classe trabalhadora. Com autonomia e 
gestão democrática. É defender a pesquisa 
científica, a extensão universitária, o 
estágio profissional com supervisão direta e 
a pós-graduação. A defesa do nosso projeto 
de formação profissional também exige 
a luta por condições de trabalho para os/
as docentes e políticas sérias de acesso e 
permanência para estudantes, sobretudo, 
aqueles/as que pertencem aos segmentos 
mais explorados e oprimidos da nossa 
classe.

A conjuntura atual que combina de forma 
cruel a crise econômica, ambiental e 
humanitária que se agrava em decorrência 
da crise sanitária estabelecida pela 
pandemia do novo Coronavírus desafia, 
especialmente, aqueles e aquelas que 
acreditam em uma sociabilidade e uma 
educação não mercantilizadas.

A conjuntura nos provoca a enfrentar a 
intensificação do trabalho e a precarização 
da formação profissional em sua expressão 
mais complexa que é o ensino remoto. O 
Estado apresenta sem máscaras a sua 
face burguesa comprometida com os 
lucros e a conservação da ordem, mas nós 
queremos respirar! Queremos tecer dias e 
um futuro radicalmente diferentes desses 
que estamos vivendo! Assim, apresentamos 
essa plataforma que estará sempre em 
constante movimento, afinal, ABEPSS 
somos todes nós!
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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 em 
Serviço Social;

3 Defesa do trabalho docente com 
qualidade e contra o “produtivismo” e 
competitividade nas Unidades de 
Formação Acadêmica (UFAs);

4 Defesa da educação como direito e 
posicionamento crítico em relação à 
mercantilização da educação tanto na 
graduação quanto na pós-graduação stricto 
sensu e lato sensu;

5 Defesa das Diretrizes Curriculares 
da ABEPSS (1996) e afirmação da 
incompatibilidade entre ensino à distância 
e formação profissional na graduação em 
Serviço Social;

6 Defesa do mestrado e doutorado 
acadêmicos – em modalidade presencial 
- na área do Serviço Social, reafirmando o 
posicionamento contrário ao mestrado e 
doutorado profissional em Serviço Social;

7 Articulação com o conjunto CFESS/
CRESS, ENESSO, ANDES-SN, sindicatos 
classistas e associações de ensino e 
pesquisa de outras categorias profissionais 
em defesa da educação pública, gratuita, 
presencial, laica e universal;

8 Articulação com os movimentos sociais 
e fóruns na resistência contra o desmonte 
de direitos sociais e das políticas sociais, 
contra as expressões de autoritarismo 
institucional, criminalização e barbarização 
da vida social;

9 Garantia da gestão democrática, ética 
e qualificada dos recursos, patrimônio e 
ações da ABEPSS;

10 Defesa da liberdade de cátedra, da 
autonomia universitária, e posicionamento 
contrário ao projeto “Escola sem partido”;

11 Defesa dos processos democráticos em 
todas as instâncias universitárias, contrária 
a qualquer forma de arbítrio e intervenções 
antidemocráticas;

12 Posição contrária a qualquer forma de 
preconceito, na direção de uma sociedade 
sem exploração de raça, etnia, diversidade 
sexual e de gênero, através de ações 
antirracistas, antimachistas, antipatriarcais, 
antilgbtqiafóbicas dentro e fora da ABEPSS.

1 Diretrizes orientadoras



1 Aproximação constante e sistemática 
com as UFA´s presenciais de todo o 
país, públicas, privadas e confessionais, 
mantendo um diálogo amplo e democrático 
do processo formativo;

2 Promover estratégias para capilaridade 
da ABEPSS considerando o amplo 
processo de interiorização dos cursos de 
Serviço Social, fortalecendo as bases da 
entidade;

3 Fortalecer os Grupos Temáticos de 
Pesquisa (GTP´s) na perspectiva de 
integração entre ensino, pesquisa e 
extensão e da articulação graduação/
pós-graduação; destacando a concepção 
de pesquisa expressa pelas Diretrizes 
Curriculares da ABEPSS de 1996;

4 Continuar com a representação da 
ABEPSS nos fóruns vinculados às pautas 
da formação profissional;

5 Fortalecer o Fórum Nacional em Defesa 
da Formação e do Trabalho Profissional 
com Qualidade em Serviço Social, 
juntamente com o conjunto CFESS-CRESS 
e ENESSO, incentivando e viabilizando 
suas organizações em todas as Regionais;

6 Dar continuidade à política de publicação, 
indexação e ampliar a circulação da Revista 
Temporalis; 

7 Promover oficinas e encontros entre 
editores de revistas da área de Serviço 
Social, ampliando a divulgação científica 
na área;

8 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;

9 Construir mecanismos que facilitem o 
pagamento da anuidade da ABEPSS, tanto 
para sócios individuais como institucionais;

10 Fortalecer o debate e direcionamento 
crítico frente à Política de Avaliação do 
Ensino Superior na graduação e pós-
graduação;

11 Organizar uma Oficina Nacional de 
Graduação e Pós-Graduação e oficinas 
regionais, no mesmo formato, articulando 
com os GTP´s;

12 Organizar e realizar o XVII ENPESS 
assim que as condições sanitárias sejam 
reorientadas para reuniões com ampla 
participação e com segurança.

2 Ações políticas gerais e de 
fortalecimento institucional da ABEPSS



1 Realizar gestão junto às instâncias 
Institucionais (UFAS/INEP/MEC) 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, em articulação com o conjunto 
CFESS/CRESS e a ENESSO, comemorando 
os seus 10 anos, ampliando a divulgação 
de seus relatórios para contribuição do 
processo permanente de fortalecimento 
das diretrizes curriculares;

3 Promover o debate acerca dos 10 
anos Política Nacional de Estágio-PNE, 
avançando em sua capilarização nas UFAS 
e nos espaços institucionais;

4 Organizar e realizar o 7º Encontro 
Nacional de Supervisão de Estágio em 
Serviço Social;

5 Estimular a realização de Fóruns de 
Supervisão de Estágio locais, regionais 
e Estaduais, tomando como base os 
Parâmetros para organização dos Fóruns 
de Supervisão de Estágio em Serviço Social 
da ABEPSS e tendo como temática central 
o balanço de 10 anos da PNE e o debate 
sobre a concepção de estágio;

6 Criar Comissão Temporária de Trabalho 
(CTT) para discutir e acumular o debate 
acerca da concepção de extensão e a 
curricularização da extensão universitária;

7 Debater e mapear os impactos do Ensino 
Remoto Emergencial e sua relação com a 
crítica ao ensino a distância;

8 Fomentar a articulação das coordenações 
e/ou docentes para o envolvimento e 
multiplicação das atividades da entidade 
nas suas escolas permitindo a dinamização 
da ABEPSS nos espaços locais.;

9 Estimular a participação discente como 
sujeitos de seu processo formativo e em 
todas as atividades da ABEPSS;

10 Fortalecer a participação da/o 
Supervisora/Supervisor de estágio na 
ABEPSS;

11 Fomentar a interlocução dos GTP´s com 
a formação graduada em Serviço Social;

12 Divulgar e acompanhar o debate sobre o 
documento “Subsídios para o debate sobre 
a questão étnico-racial na formação em 
Serviço Social”, nas UFA´s;

13 Construir estratégias para comemorar 
os 25 anos das diretrizes curriculares da 
ABEPSS na direção de seu fortalecimento, 
atualidade e referência do projeto de 
formação profissional crítico;

14 Criar estratégias que permitam 
a formação de grupos de trabalho e 
assessorias descentralizadas com vistas a 
fomentar o debate local sobre as questões 
atinentes a formação profissional.

3 Ações político-acadêmicas para 
o fortalecimento da graduação



1 Fortalecer a integração entre graduação 
e pós-graduação, reforçando o Serviço 
Social como área de conhecimento e como 
profissão no campo das Ciências Sociais 
Aplicadas e das Humanidades;

2 Lutar contra os cortes orçamentários que 
impactam drasticamente a formação pós-
graduada, que levam ao seu desmonte;

3 Estreitar a articulação com os Programas 
de Pós-Graduação, consolidando 
estratégias de solidariedade entre eles;

4 Fortalecer os Programas de Pós-
Graduação para avançar na pesquisa, com 
a contribuição dos GTPs;

5 Acompanhar o sistema de avaliação da 
CAPES no diálogo com os coordenadores 
de pós-graduação;

6 Fortalecer o Fórum Nacional de 
Coordenadores/as de Pós-Graduação 
da ABEPSS;

7 Realizar o Fórum Discente Nacional 
de Pós-Graduação;

8 Consolidar os Fóruns Regionais de Pós-
Graduação enquanto espaço de discussão 
e legitimação para a sucessão das 
representações discentes na ABEPSS;

9 Construir Oficinas Regionais e 
descentralizadas da Pós-Graduação;

10 Fortalecer a articulação junto às 
representações de área na CAPES e às 
assessorias da área no CNPq, para a 
permanente consolidação do Serviço Social 
como área de conhecimento;

11 Manter a filiação e participação da 
ABEPSS na Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência - SBPC e no Fórum 
de Ciências Humanas, Sociais, Sociais 
Aplicadas, Linguística, Letras e Artes 
- FCHSSALLA como espaço estratégico 
na luta contra os ataques à Ciência e, 
particularmente, às Ciências Humanas e 
Sociais;

12 Ampliar e aprofundar os argumentos 
contrários ao mestrado e doutorado 
profissional e à pós-graduação na 
modalidade à distância;

13 Apoiar e aprofundar o debate 
das Residências Multiprofissionais e 
Aprimoramento em Saúde;

14 Acompanhar e estimular a 
implementação da Política de Cotas para 
populações camponesas, negras, indígenas, 
quilombolas, com deficiência e trans 
(transexuais, transgêneros e travestis) nos 
Programas de Pós-Graduação da área de 
Serviço Social;

15 Incidir para uma ampla revisão 
programática na estrutura curricular dos 
programas de pós-graduação em Serviço 
Social, com a inclusão de autores negros/
as/es nas disciplinas e demais atividades 
programáticas contribuindo, assim, para 
a ruptura do apagamento da produção 
intelectual negra;

16 Fomentar a participação e a organização 
discente de Pós-Graduação, garantindo 
encontros específicos nos Fóruns nacional, 
regionais e outros;

17 Consolidar e aprimorar a política dos 
GTP´s, de forma a fomentar parcerias 
com as redes de pesquisa e ações de 
pesquisas e produção de conhecimento, 
portencializando a formação pós-graduada 
e graduada, e a direção político-científica 
da ABEPSS;

18 Alinhar uma política de periódico da 
área de Serviço Social em articulação com 
os editores;

19 Realizar Fórum com editores de 
periódicos da área de Serviço Social;

20 Dar continuidade à pesquisa sobre o 
perfil dos/as estudantes de pós-graduação 
da área de Serviço Social, iniciada na 
gestão 2017/2018.

4 Ações político-acadêmicas 
para a pós-graduação



1 Estimular e fortalecer os intercâmbios 
internacionais e a produção acadêmica no 
âmbito da graduação e pós-graduação;

2 Fortalecer a ALAEITS como espaço 
de diálogo e debate sobre Ensino, 
Pesquisa e Extensão em Serviço Social 
e como instância articuladora do projeto 
profissional crítico na América Latina; 

3 Aprofundar as pesquisas e o debate sobre 
a relação trabalho/formação profissional no 
âmbito internacional, em articulação com a 
ALAEITS, AIETS, FITS-ALC e COLACATS; 

4 Fortalecer a participação da ABEPSS nos 
debates e encontros internacionais sobre 
formação profissional, em diálogo com 
as pautas e as abordagens existentes nos 
outros países; 

5 Divulgar amplamente a tradução das 
Diretrizes Curriculares da ABEPSS (1996) 
nas instâncias internacionais de Serviço 
Social;

6 Participar ativamente no fortalecimento 
organizativo do Cone Sul de ALAEITS 
(Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e 
Brasil) e na organização do XXIII Seminário 
Latinoamericano de Escolas de Trabalho 
Social;

7 Realizar um levantamento dos 
intercâmbios acadêmicos;

8 Fortalecer a pauta das relações 
internacionais nas regionais da ABEPSS;

9  Recuperar e sistematizar a memória 
histórica das relações internacionais da 
ABEPSS.

5 Fortalecimento das ações 
das relações internacionais



1 Criar comissão que construa uma política 
de comunicação da ABEPSS, afinada com 
os valores e princípios do projeto ético 
político do serviço social e com o acúmulo 
da profissão a respeito da comunicação 
pública;

2 Digitalizar a documentação da ABEPSS e 
socializá-las conforme demanda e política 
de comunicação a ser elaborada;

3 Realizar mapeamento e reprodução 
das documentações que não constam 
no arquivo da sede da ABEPSS, por meio 
de articulação com as pesquisadoras 
que compuseram as gestões da ABEPSS/
ABESS;

4 Investir nos canais de comunicação 
da ABEPSS, atentando-se para as 
diferentes linguagens, recusa de 
linguagem discriminatória e garantia da 
acessibilidade;

5 Promover espaço de formação sobre 
comunicação interna e externa na 
direção da política de comunicação a ser 
elaborada;

6 Ações de fortalecimento 
da comunicação



REGIÃO SUL II

Representantes Discentes de Graduação
Maria Fernanda de Aguiar Azevedo - 
Unifesp
Guilherme Siqueira - Puc-Camp

Representantes Discentes de Pós
Roberta Pereira da Silva - Puc-SP
Rosicler Lemos da Silva - Unesp

Representante de Supervisor/a de Estágio
Ester Fátima Vargem Rodrigues - Secretaria 
Municipal de DH-SP

Suplente Docente
Onilda Alves do Carmo - Unesp

Coord. Regional de Pós-Graduação
Renata Christina Gonçalves dos Santos - 
Unifesp

Coord. Regional de Graduação
Edvânia Angela de Souza - UNESP

Vice-presidente Regional
Fabiana Aparecida de Carvalho - Puc-Camp

REGIÃO SUL I

Representantes Discentes de Pós
Esdras Tavares de Oliveira - UEL
Michael da Costa Lampert - UFRGS

Representante de Supervisor/a de Estágio
Suéllen Bezerra Alves Keller - TJRS

Suplente Docente
Denise Maria Fank de Almeida - Uel

Coord. Regional de Pós-Graduação
Michelly Laurita Wiese - UFSC

Coord. Regional de Graduação
Monique Bronzoni Damascena - Unipampa

Vice-presidente Regional
Kathiuscia Aparecida Freitas Pereira 
Coelho - Uel

REGIONAL NORTE

Representantes Discentes de Pós
Maria Aparecida Milanez Cavalcante - UFPI
Kátia da Silva Farias - UFT

Representante de Supervisor/a de Estágio
Rita de Cassia Barbosa dos Santos - 
FUNPAPA

Suplente Docente da Gestão
Jeffeson William Pereira - UFAM

Coord. Regional de Pós-Graduação
Zaira Sabry Azar - UFMA

Coord. Regional de Graduação
Teresa Cristina Moura Costa - UFPI

Vice-presidente Regional
Rosemeire dos Santos - UFT

REGIONAL NORDESTE

Representante Discente de Pós
Yanca Virgínia Araújo Silva – UEPB

Representante de Supervisor/a de Estágio
Adiliane Batista - IFPE

Suplente Docente da Gestão
Sueli Maria do Nascimento - UFAL

Coord. Regional de Pós-Graduação
Fernanda Marques - Uern

Coord. Regional de Graduação
Andrea Alice Rodrigues Silva- UFRB

Vice-presidente Regional
Paulo Felix - UFS

7 Composição da chapa
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REGIÃO CENTRO OESTE

Representantes Discentes de Pós
Sarah Silva Martins - PUC-GO
Djonatan Kaic Ribeiro de Souza - UnB

Representante de Supervisor/a de Estágio
Euzamar Ribeiro de Oliveira - IFG

Suplente Docente da Gestão
Betina Ahlert - UFMT

Coord. Regional de Pós-Graduação
Janaína Lopes do Nascimento Duarte - UnB

Coord. Regional de Graduação
Josiley Carrijo Rafael - UFMT

Vice-presidente Regional
George Francisco Ceolin – UFG

REGIÃO LESTE

Representantes Discentes de Pós
Matheus de Paula - UFF Niterói
Rosária de Sá - UFRJ

Representante de Supervisor/a de Estágio
Anailza Perini de Carvalho

Suplente Docente da Gestão
Valter Martins - UFF Campos dos 
Goytacazes

Coord. Regional de Pós-Graduação
Renato dos Santos Veloso - UERJ

Coord. Regional de Graduação
Giselle Souza da Silva - Unirio

Vice-presidente Regional
Ana Maria Ferreira – UFJF

EXECUTIVA NACIONAL

Representantes Discentes de Pós
Rafaela Bezerra Fernandes - UFRJ
Tales Willyan Fornazier Moreira – Puc-SP

Suplentes Docentes
Sheila Dias Almeida - UFOP
Juliana Iglesias Melim - UFES

Coordenação de Relações Internacionais
Ramiro Marcos Dulcich Piccolo – UFF Rio 
das Ostras

Coord. Nacional de Pós-Graduação
Maria Liduina de Oliveira e Silva - Unifesp

Coord. Nacional de Graduação
Marina Monteiro de Castro e Castro - UFJF

Tesoureiro
Gustavo Javier Repetti - UFRJ

Secretaria
Paula Martins Sirelli - UFF Rio das Ostras

Presidente
Rodrigo José Teixeira – UFF Rio das Ostras

Rio de Janeiro, dezembro de 2020.


