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Ofício nº 001/2020 – ABEPSS                                                             Toledo (PR), 06 de abril de 2020. 

 

De: Esther Luíza de Souza Lemos - Presidenta da ABEPSS  

Para:  Sócios Institucionais e Sócios(as) Individuais da ABEPSS   

  

Assunto: NOTAS emitidas pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social - 

ABEPSS 

 

Prezadas (os),   

 

A Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS),  considerando o 

momento atual de pandemia da COVID 19 no Brasil, definida pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) como emergência de saúde pública de importância internacional encaminha as NOTAS 

publicadas nos últimos dias: 

 19 de março: Nota da ABEPSS: Os impactos da pandemia da COVID-19 (coronavírus) 

e as medidas para a Educação. Disponível em 

http://www.abepss.org.br/noticias/abepssorgbrnotacovid19-361 

 20 de março: ABEPSS se manifesta pela revogação da Portaria nº 34/2020 - CAPES! 

Disponível em: 

http://www.abepss.org.br/noticias/wwwabepssorgbrcontracortedebolsas-362 

 26 de março: Pela imediata revogação da Portaria MCTIC nº 1.122, de 19.03.2020. 

Disponível em http://www.abepss.org.br/noticias/pela-imediata-revogacao-da-portaria-

mctic-n-1122-de-19032020-365 

 03 de abril: Nota da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

referente ao Estágio Supervisionado no período de isolamento social para o combate ao 

novo coronavírus (COVID-19). Disponível em 

http://www.abepss.org.br/noticias/coronavirus-abepss-se-manifesta-pela-suspensao-

das-atividades-de-estagio-supervisionado-em-servico-social-367 

A Nota referente ao Estágio Supervisionado também tem o objetivo de orientar as Unidades de 

Formação Acadêmica – UFAs e respectivos sujeitos envolvidos,  coordenações de estágio, assistentes 

sociais que realizam a supervisão acadêmica e de campo, bem como estagiárias/os, neste momento de 

excepcionalidade. Segue em anexo na versão em PDF. 

 Pedimos que acompanhem as publicações no site e no Facebook da ABEPSS. Colocamo-nos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos pelo e-mail abepss@gmail.com. 

Desejando o fortalecimento do nosso legado histórico e enfrentamento coletivo à regressão de 

direitos e conservadorismo, despedimo-nos.  

Cordialmente, 

 

__________________________________________ 

ESTHER LUÍZA DE SOUZA LEMOS 

Presidenta da ABEPSS 
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