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Em 2020 foi criado o FÓRUM REGIONAL NORTE EM DEFESA DA 

FORMAÇÃO E DO TRABALHO COM QUALIDADE EM SERVIÇO SOCIAL, 

objetivando desenvolver ações coletivas e regionalizadas de enfrentamento à precarização 

do ensino de graduação em Serviço Social, no âmbito das universidades públicas e 

privadas, provocadas pelos cortes nos gastos sociais, pela tendência à mercantilização do 

ensino e a crescente abertura de cursos na modalidade de ensino à distância (EaD).  

O referido Fórum Regional, articula-se à diretrizes do FÓRUM NACIONAL EM 

DEFESA DA FORMAÇÃO E DO TRABALHO EM SERVIÇO SOCIAL e se constitui 

um importante espaço para o debate democrático, aprofundamento de reflexões e 

formulação de propostas, troca de experiências e da articulação para o desenvolvimento 

de ações das “entidades, instituições e movimentos sociais e sindicais que se opõem à 

privatização e mercantilização da educação, à limitação no acesso ao direito à educação 

superior pública, laica, gratuita e presencial, e à precarização da formação em Serviço 

Social” (DIRETRIZES DO FÓRUM NACIONAL, 2017).  

Na Região Norte o referido FÓRUM é composto por representações da ABPESS 

Vice-Norte, das Comissão de Formação dos CRESS’s nos estados que compõem a 

ABEPSS na Região Norte, a saber: Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, 

Tocantins, Maranhão e Piauí, bem como, da ENESSO nessa Região.  Dada a importância 

do Fórum Nacional em Defesa da Formação e do Trabalho em Serviço Social, tornou-se 

imprescindível a sua regionalização como forma de descentralização e fortalecimento de 

ações articuladas, permanentemente, entre as entidades da categoria e outras organizações 

para a defesa do projeto ético-político do Serviço Social brasileiro.  

Desta forma, os componentes do mencionado Fórum Regional Norte, ao 

discutirem sobre a agenda de trabalho para o ano de 2021, decidiram priorizar entre outros 

temas, o debate acerca do “ESTÁGIO SUPERVISIONADO”, haja vista, as recorrentes 

demandas sobre orientações de Estágio tanto por discentes, supervisores de campo e 

coordenadores de Curso de Graduação em Serviço Social, neste contexto de pandemia do 

novo Coronavírus.  
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Assim, dada a importância desse debate, vimos lhe convidar para participar 

conosco da seguinte programação: 

• Dia 24 de junho de 2021 – das 19h30 às 21h00 (Horário de Brasília)  

Live: O Estágio Supervisionado em Serviço Social no contexto da pandemia  

Palestrantes: ABEPSS; CFESS 

Transmissão: Youtube do CRESS RR  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=naSz7raKxtg 

Objetivo: Discutir impasses, desafios e perspectivas do estágio Supervisionado em 

Serviço Social no contexto da pandemia. 

• Dia 25 de junho de 2021 – das 19h00 às 21h00 (Horário de Brasília)  

Roda de conversa: Impasses, desafios e perspectivas do estágio Supervisionado em 

Serviço Social no contexto da pandemia 

Convidados: Comissões de Formação, COFIS/CRESS da Regional Norte, coordenadores 

de Curso de Graduação em Serviço Social da região Norte e ENESSO Regional 1. 

Link: meet.google.com/bjo-ezqz-bix   

Objetivo: Discutir impressões da live sobre os impasses, desafios e perspectivas do 

estágio Supervisionado em Serviço Social no contexto da pandemia e alinhar estratégias 

de ação na região. 

Favor confirmar inscrição através do link: https://forms.gle/HjoDCyg3bjdKPDmBA 

Na oportunidade, solicitamos que as Comissões de Formação, as COFIS/CRESS 

da Regional Norte, as Coordenações de Curso de Serviço Social das IES da Regional e 

ENESSO Regional Norte escolham seus representantes para participar da roda de 

conversa e apresentar um breve relato sobre os impasses, desafios e perspectivas do 

Estágio Supervisionado em Serviço Social na sua realidade/instituição específica. A roda 

de conversa terá um número limitado de até 100 inscritos, devido às limitações da 

plataforma. Assim, solicitamos que seja realizada inscrição para confirmar participação.  

Na certeza de contarmos com a sua importante contribuição e participação no 

referido evento, antecipadamente, agradecemos a sua atenção e apoio! 

Cordialmente,  

Comissão Organizadora do Evento 
FÓRUM REGIONAL NORTE EM DEFESA DA FORMAÇÃO E DO TRABALHO COM QUALIDADE EM 

SERVIÇO SOCIAL  
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