
 

"20 anos de diretrizes curriculares, 70 de ABEPSS e 80 de Serviço Social no Brasil. Formação e 

Trabalho profissional - reafirmando as diretrizes curriculares da ABEPSS” 

 

Prezadas e prezados assistentes sociais, 

Em continuidade ao processo de mobilização da categoria profissional, a Associação Brasileira 

de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), gestão “Ousadia e Sonhos em Tempos de 

Resistencia” - 2015-2016, tem a honra e a alegria de convidá-la(o) para o XV Encontro Nacional 

de Pesquisadores em Serviço Social (XV ENPESS), a ser realizado no período de 04 a 09 de 

dezembro de 2016, no Centro de Convenções de Ribeirão Preto/SP.  

Como é de conhecimento, o ENPESS consiste em um grande evento de pesquisa na área do 

Serviço Social, contribuindo para a formação continuada, produção científica e técnica, 

socialização das pesquisas e experiências profissionais, fortalecimento da categoria e, entre 

outros, para o adensamento da produção do conhecimento e dos posicionamentos políticos 

da nossa profissão.  

Nessa edição, teremos o privilégio de contar com a facilidade de acesso para os assistentes 

sociais, docentes e estudantes residentes na região Sudeste do país e, especialmente no 

Estado de São Paulo, já que o evento acontecerá em Ribeirão Preto, cidade localizada no 

interior do estado a aproximadamente 315 km da capital. 

Dessa forma e, tendo em vista o desafiador cenário contemporâneo que se coloca para a 

sociedade brasileira e para nossa categoria profissional, enfatizamos nosso convite a sua 

participação nesse importante espaço de intercâmbio acadêmico e profissional, como 

também, de reafirmação do legado do Serviço Social no país. 

Sem dúvida, é com muito carinho e engajamento político que estaremos te esperando. Venha 

participar deste grande evento, que é também uma grande festa!  

A programação do evento encontra-se disponível na página oficial, através do link: 

http://www.abepss.org.br/enpess/. Inscrições pelo site até 20 de novembro de 2016. 

 

Atenciosamente, 

Direção Nacional da ABEPSS 

http://www.abepss.org.br/enpess/

