Formulário para Registro de Reunião – Protocolo nº
Atividade: Reunião da comissão de formação profissional
Data: 03/09/2014
Horário: 14 horas
Local: Acervo bibliográfico do CRESS-RJ
Presentes: Vanessa, Rodrigo e Jefferson (CRESS); Marilene (ABEPSS); João Rafael (ABEPSS); Marcele (Faculdade Duque de Caxias); Vânia (UFRJ); Janaína
(UNIRIO); Rodrigo (UFF-Rio das Ostras); Fabíola (Prefeitura de Magé).
Ausências Justificadas: Juliana (Faculdade Duque de Caxias).
Temas: Ver abaixo
Diretor Responsável Pelo Registro: Vanessa
Funcionários de Referência: Jefferson
Obs.: Favor enviar o formulário para registro de reunião para gerencia.adm@cressrj.org.br e assessoriapolitica@cressrj.org.br

Pauta

Síntese do debate

Informes

ABEPSS

Planejamento para
2015

Rodas de conversa
da comissão de
formação

Foi efetuada leitura
a) Vanessa informa que
a) Pré-ENPESS (Regional do Plano de Lutas
solicitação de contribuição
Leste) ocorrerá na UFRJ nacional, com vistas
para Encontro da ENESSO
no dia 21/10 com o
a pensar atividades
está em apreciação,
mesmo tema do Encontro
estaduais que
devendo ter seu retorno até
Nacional. CRESS está
possam responder
amanhã.
convidado para mesa de
àquelas
abertura e acompanhar o deliberações, além
evento. Grande desafio é de outras atividades
Não houve tempo
b) Janaína socializa informe como manter o tema das
adicionais.
hábil para este
da reunião entre o CRESS lutas sociais nos debates
debate. As rodas de
a ocorrerem no ano que
e docentes responsáveis
a) Manter
conversa continuarão
vem, em 2015. Marilene
pela disciplina de Ética
articulações e
presentes nas
propõe pensar como Mês
Profissional. Entre os
mobilizações em
atividades de 2015
da Assistente Social,
encaminhamentos
torno da criação do
semanas acadêmicas e
aprovados estiveram: 1)
curso de Serviço
outras atividades podem
Propor à ABEPSS
Social na
passar por este tema.
levantamento nacional de
Universidade
como ocorre a oferta da
Federal Rural do
disciplina nacionalmente; 2)
Rio de Janeiro
propor ao Conjunto
b) ABEPSS Itinerante: foi
(UFRRJ)

Próxima reunião

Data: 01 de outubro
de 2014.
Pauta prévia:
Retorno das
deliberações do
Encontro Nacional
CFESS/CRESS

CFESS/CRESS um
levantamento nacional do
perfil das denúncias e
processos éticos que
chegam aos CRESS; 3)
propor a docentes desta
disciplina que assumam
apreciações de processos
éticos em comissões de
instrução do CRESS-RJ.

realizado na região de
Volta Redonda, na
b) Realizar Fórum
UNIFOA, com 17
estadual de
participantes. Entre as
supervisão no
polêmicas retomadas
segundo semestre,
estiveram: estágio em
antecedida de
extensão; unidade teoria- fóruns regionais no
prática como nó
primeiro semestre
importante da formação;
características de cada
c) Publicar as
supervisão; precariedade resoluções CFESS,
no exercício e na
com textos didáticos
formação. Suellen e
que as introduzam,
c) 31 de outubro a UFF de
Paula, da Seccional do
em material a ser
Rio das Ostras promoverá a
distribuído para
Oficina sobre fundo público, CRESS, acompanharam a
todos os
conforme debatido na última atividade. Próximas datas:
Rio das Ostras, 19 e
profissionais
reunião da comissão de
20/09; baixada (Caxias),
formação.
26 e 27/09; região
d) Realizar mesa
metropolitana (Rio), 10 e sobre a articulação
11/10.
entre a formação, o
d) A Oficina da ABEPSS
exercício e as
Itinerante da região
resoluções nos
metropolitana foi adiada em
eventos sobre
função do pequeno número c) Fóruns de supervisão
formação
de estágio: é preciso
de inscrições. Haverá um
verificar se o estadual
maior contato com as
ainda ocorrerá este ano e) Pensar formas de
unidades de formação
dialogar sobre os
ou se ficará para 2015,
acadêmicas e com
impactos da
junto
dos
quatro
das
supervisões (acadêmica e
formação à
micro-regiões (baixada;
de campo), a partir de
distância sobre o
sul fluminense; norte
listagem socializada pela
exercício e a
fluminense; região
COFI e outras iniciativas. As
formação
novas datas são 10 e 11 de metropolitana). É feito um
profissionais em
levantamento, entre os
outubro.
Serviço Social
presentes, das unidades
de ensino que já têm
f) Potencializar a
fóruns e outras iniciativas
e) Informes ENESSO:

1) ENESSO está
organizando curso de
formação para estudantes,
que rodará unidades de
ensino;
2) Universidade Cândido
Mendes está fechando
cursos de Serviço Social,
com o argumento de que
índices de inadimplência
são muito grandes; É
socializado pelos presentes
alternativas que conhecem
para estas situações.
3) Há um grupo de
estagiários do sistema
prisional no Rio de Janeiro
se organizando para
reflexões coletivas sobre
instrumentalidade, violações
de direitos e outros temas.
No dia 01 de outubro, 18
horas, no auditório do
CCeT, realizarão um evento
sobre limites e
possibilidades de atuação
de assistentes sociais no
campo sociojurídico, com
Lobélia, Celeste, Gustavo,
Andreia Pequeno e Charles,
pela trajetória profissional.

Encaminhamento
Administrativo /
Político

locais com seus
supervisores.

d) Sucessão da ABEPSS:
está em curso o debate
sobre a sucessão; haverá
reunião no dia 22/10, para
a qual o CRESS está
convidado a se fazer
presente.

e) Quanto ao ENPESS,
sugere-se que a
assembleia seja
incorporada à
programação do evento,
de forma a facilitar a
presença de colegas que
contam com
financiamento de suas
instituições.

c) Haverá uma atividade
no Pré-ENPESS para

utilização do acervo
bibliográfico do
CRESS-RJ, com
ações como
eventos do tipo
“diálogo com
autores” e outros
g) Resgatar o
projeto “Visita às
universidades”

discutir estágio. O Fórum
Estadual de Supervisão
de Estágio será realizado
em 2015, após atividades
regionais nas microregiões acima citadas.

Responsável
Prazo para resposta

