
  
Gestão “Resistir e avançar, na ousadia de lutar!” – 2019 - 2020   

 

Ofício Circular nº 02/2020                                               Belém (Pa), 09 de Abril de 2020.  

  

Da: Vice-presidência Norte ABEPSS  

  

Para: Coordenadores (as) do Curso de Graduação e Pós-Graduação em Serviço Social 

Assunto: NOTAS expedidas pela Executiva Nacional da ABEPSS referente ao período 

de isolamento social em tempos de corona vírus 

 Prezados (as) Coordenadores (as) do Curso de Graduação e Pós-Graduação em Serviço 

Social 

 

Como é sabido, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

– ABEPSS é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, de natureza acadêmico-

científica que tem a sua história marcada pela construção coletiva por meio de um legado 

organizativo tanto na relação com demais entidades de nossa categoria profissional, 

quanto na luta pela universidade pública, gratuita, laica, socialmente referenciada e pela 

formação de qualidade na graduação e na pós-graduação em Serviço Social, no Brasil.   

Assim, as suas ações se fundam nas necessidades postas pelo avanço do ensino da 

graduação e pós-graduação nos anos de 1980, 1990 e 2000 do “nexo orgânico entre os 

dois níveis de formação acadêmica e profissional, tendo a pesquisa e a produção do 

conhecimento como eixos articuladores do desenvolvimento teórico do Serviço Social” 

(ABREU, 2008, p. 175).  

Nesta perspectiva, a ABEPSS, ao longo dos anos, vem envidando esforços no 

sentido de contribuir para a qualidade do processo de formação profissional em Serviço 

Social, em níveis de Graduação e Pós-graduação, junto às instituições de ensino, no 

Brasil, o que exige a construção de estratégias de enfrentamento à precarização do 

trabalho e à formação profissional, tendo por princípio a indissociabilidade. trabalho x 

formação e organização política como parte constitutiva do legado da profissão. 

Esses esforços têm sido redobrados neste momento que o mundo e, em particular, 

o Brasil vivem o desafio de enfrentar a Pandemia do Corona vírus que somadas à crise 

político-econômica que já vinha se arrastando desde 2015, tem afetado todos as esferas 



da vida na sociedade. O isolamento forçado traz à tona de forma mais contundente as 

desigualdades internas das instituições de ensino superior. “Nas universidades públicas, 

a pandemia vai abrindo flancos para o desmonte do ensino presencial, bem como 

oportunidades de negócio para parceiros do governo federal” (XIMENES E CÁSSIO, 

2020). 

Diante desse quadro, o MEC baixou, emergencialmente, a Portaria n. 343 (17 mar. 

2020), que flexibiliza e incentiva formalmente o ensino remoto improvisado nas 

universidades públicas e privadas em caráter excepcional: “a substituição das disciplinas 

presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e 

comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor” (IDEM, 2020). Na 

tentativa de não legitimar o informal e o ilegal no processo de formação profissional em 

Serviço Social, inclusive com possíveis iniciativas de improvisação nos referidos cursos, 

a Executiva Nacional da ABEPSS  está encaminhando o Ofício 001/2020- ABEPSS, de 

06 de abril de 2020, anexo, que apresenta o seguinte assunto: NOTAS emitidas pela 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social - ABEPSS e a 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 Corona vírus 

(COVID-19), em anexo.  

   Sendo assim, solicitamos a sua especial atenção e apoio no sentido de difundir ao 

máximo as orientações contidas nas mencionadas NOTAS, objetivando lutar pela 

qualidade do ensino e da formação profissional em Serviço Social.  

Cordialmente, 

Profa. Dra. Hamida Assunção 

Rep. da Graduação em Serviço Social – Abepss/Vice Norte  

Profa. Dra. Edna Goulart  

Rep. da Pós-Graduação Rep. Da Graduação – Abepss/Vice Norte  

Assistente Social Alana Rodrigues 

Rep. Estágio Supervisionado - Rep. Da Graduação – Abepss/Vice Norte  

Profa. Dra. Vera Lúcia Batista Gomes e 

Rosemeire dos Santos 

Vice Presidente – Abepss Região Norte  

 


