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Ofício ABEPSS nº 013/2021 

 

Ao Conselho Federal de Serviço Social 

Aos Conselhos Regionais de Serviço Social de todo o país 

 

 

Assunto: Publicação A Formação em Serviço Social e o Ensino Remoto Emergencial 

 

 

A gestão Aqui se Respira Luta! ABEPSS 2021-2022 iniciou sua gestão com a necessidade 

de construir novas orientações pedagógicas e indicações as Unidades de Formação Acadêmica 

(UFA´s) para esse momento do Ensino Remoto Emergencial (ERE). Para essa tarefa entendemos 

que seria importante conhecer como as UFA´s tem avaliado a implementação do ERE em seus 

cursos de graduação e pós graduação. 

 

Nesse sentido, a gestão sentiu-se convocada a realizar um levantamento, com o intuito de 

construir uma posição vinculada ao acúmulo que os cursos tem realizado nesse período. Durante 

os meses de fevereiro e março a gestão ouviu 97 cursos de graduação e todos os 36 programas 

de pós graduação por meio de um formulário google. Tais dados foram sistematizados e analisados 

pela gestão no planejamento nacional da ABEPSS. Foi realizado uma live no dia 28 e abril de 2021 

com o tema Universidade, Ensino Remoto e Serviço Social 

(https://www.youtube.com/watch?v=5ezM1dlN5CI), momento em que se apresentou os dados 

preliminares do levantamento realizado. Após esses dois momentos as coordenações de 

graduação e pós graduação sistematizaram as contribuições das regionais.  

 

Somam-se a essa publicação dois textos de apoio, Educação Superior e Universidades em 

Tempos de Pandemia: alguns apontamentos de autoria da professora Marina Barbosa (UFJF) e 

Estágio Supervisionado em Serviço Social em Tempo de Ensino Remoto Emergencial: desafios 

para a formação acadêmico-profissional de autoria da professora Alzira Maria Baptista Lewgoy 

(UFRGS). 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ezM1dlN5CI
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Assim, apresentamos a publicação A Formação em Serviço Social e o Ensino Remoto 

Emergencial (inserir link do site da ABEPSS) na esperança de contribuir, por meio dos dados, suas 

análises e orientações, com os cursos de Serviço Social e com os Programas de Pós-Graduação.  

A relação entre trabalho e formação profissional sempre é um princípio para nossas 

entidades, assim, esperamos contribuir com o debate e posição do conjunto CFESS/CRESS, 

solicitamos que a secretaria do CFESS encaminhe esse ofício a todos os CRESS do país. 

 

Seguimos juntos enfrentando os desmontes da Educação e das políticas públicas. 

 

 

 

Brasília, 07 de junho de 2021. 

 

       
   Rodrigo Teixeira         Marina Castro   Maria Liduína de Oliveira e Silva 
Presidente da ABEPSS  Coord. de Graduação  Coord de Pós-graduação 
 
 

Gestão 2021-2022 
Aqui se Respira Luta! 

 


