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

 

Ofício Circular nº 03/2020                                               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: Ações ABEPSS Vice-Norte 

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

Social 

 

Em novembro de 2019, a ABEPSS – Vice Regional Norte realizou nos dias 21, 

22 e 23 de novembro, na cidade de Belém-Pará, a Oficina Regional que, precedida por 

Oficinas Estaduais possibilitou a congregação de mais de 260 participantes entre docentes 

dos cursos de graduação e Pós-Graduação em Serviço Social, pesquisadores, discentes, 

supervisores de estágio, representantes de Conselhos Regionais de Serviço Social – 

CRESS dos estados do Amazonas, Amapá, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins e Pará, 

além de conferencistas de reconhecida competência na área de Serviço Social (Yolanda 

Guerra, Joana Valente, Selma Brandão entre outros/as).  

Este Evento se constituiu em um importante espaço para o debate e a reflexão 

sobre o Serviço Social enquanto área de conhecimento e profissão, considerando a necessidade 

de formar profissionais capazes de decifrar, interpretar e intervir nas expressões da questão social 

na Região, tendo em vista a proposição de políticas sociais públicas que se constituem locus 

privilegiados para o trabalho profissional do/a assistente social. Sendo assim, foram deliberadas 

ações consideradas estratégicas tanto para a Graduação quanto para a Pós-Graduação em Serviço 

Social na referida Região, dentre as quais podem ser destacadas: 

1) Graduação: 

 Encontro dos coordenadores de cursos da Região por meio da Rede Nacional 

de Pesquisa (RPN);  

 Minicursos sobre estratégias pedagógicas; 

 Fóruns de Supervisores de Estágio (Educação Permanente dos supervisores); 



 Ampliar o número de Turmas da ABEPSS Itinerante para os municípios dos 

estados que compõem a Vice-Norte/Abepss; 

 Contribuir para a organização dos Movimentos Estudantis entre as diferentes 

IES; 

 Articulação da ABEPSS com as coordenações dos cursos tendo em vista a 

implementação das Diretrizes Curriculares da entidade; 

 Participação de docentes e discentes na Comissão de Formação dos CRESS; 

 Criar espaços para o debate sobre a curricularização da Extensão. 

2) Pós-Graduação: 

 Consolidação dos Grupos de Estudos e Pesquisas, fomentando a criação de 

redes de pesquisas; 

 Reivindicar apoio dos Reitores das IFES para obtenção de recursos para a 

pesquisa; 

 Não abandonar a publicação de Artigo em Revistas Qualis “B”, objetivando 

contribuir para a qualificação das mesmas.    

 Com o propósito de caminhar na direção de dar concretude a essas ações, a gestão da 

Vice-Norte ABEPSS, nos meses de fevereiro e março 2020 se reuniu para discutir estratégias para 

a operacionalização das mesmas. Contudo, já no mês de março, em decorrência do avanço da 

pandemia coronavírus, no Brasil, começaram as dificuldades para avançar na operacionalização 

de tais ações, assim como, devido, não somente, ao isolamento social necessário para a prevenção 

da doença, mais, também, a uma série de demandas que começaram a ser colocadas para 

ABEPSS, provocadas pelas Portarias 43/2020 e 434/2020 emitidas pelo MEC, o que 

exigiu articulação política para respostas imediatas, conforme pode ser observado nas 

NOTAS emitidas pela referida entidade. 

 Apesar desse quadro temeroso que é o da pandemia, aliado a crise política e 

econômica pela qual passa o Brasil e o mundo, colocamo-nos abertos/as para o diálogo 

no sentido de criarmos estratégias para a realização das ações propostas na Oficina 

Regional da ABEPSS, assim como, sobre outras situações que os docentes/discentes 

possam estar vivenciando e que necessitam do coletivo de profissionais, pois, não temos 

dúvidas que vivenciamos tempos difíceis e muito incertos no que concerne a vida na 

sociedade. Esta situação se torna mais preocupante, ao considerarmos as especificidades da 

Região Norte da ABEPSS que é constituída por grandes dimensões territoriais e particularidades 

geográficas, culturais e ambientais que são colocadas no centro das discussões mediadas pelas 

expressões da questão socioambiental (desemprego, o subemprego, a ampliação da violência, o 

desmonte dos direitos).  

Comentado [U1]: Estamos nos referindo a portaria 34? Rever o 

número 



 Além disso, os Projetos de Educação Superior, no Brasil, que estão sendo afetados pela 

redução de gastos nas políticas públicas repercutem na qualidade do Ensino Superior e na 

formação profissional devido o aligeiramento da formação e o avanço das forças 

neoconservadoras que atravessam o Serviço Social, reduzindo à formação a um conjunto de 

repasses de conteúdos e procedimentos de intervenção numa direção tecnicista e meramente 

funcional aos interesses do mercado.   

 Apesar das condições adversas, não fugimos à luta, ao contrário, o momento exige mais 

do que nunca a capacidade de criar estratégias coletivas para resistir às medidas draconianas e 

destrutivas dos direitos sociais, trabalhistas e previdenciários que estão sendo adotadas pelo 

governo brasileiro atual, sob a orientação neoliberal fascista. Sendo assim, solicitamos a sua 

contribuição no sentido de sugerir estratégias para a realização de algumas dessas atividades, 

embora as condições sejam adversas.   

É tempo de se reinventar novas formas de luta pela vida! Seguimos juntos/as! 

Cordialmente, 

 

Profa. Dra. Vera Lúcia Batista Gomes 

Profa. Dra. Rosemere Santos  

Profa. Dra. Edna Maria Goulart Joazeiro  

Profa. Dra. Hamida Assunção 

Profa. Dra. Lígia Nóbrega 

Assistente Social Alana Rodrigues 

Patrício Azevedo Rep. da Pós-Graduação 

 

 

  

 

 


