Apresentação: Nos 65 anos da ABEPSS temos muito

o que comemorar: o fortalecimento da pós-graduação no Brasil;
a consolidação da pesquisa; os avanços expressos nos projetos de
formação profissional de 1982 e de 1996; a construção coletiva da
Política Nacional de Estágio (PNE) em 2010; a criação dos Grupos
Temáticos de Pesquisa (GTP), dentre outras conquistas da profissão.
Entretanto, precisamos manter e aprofundar essas conquistas
históricas. As Oficinas regionais e nacionais da ABEPSS têm,
historicamente, essa finalidade: desencadear e aprofundar o
debate sobre os temas candentes na formação graduada e pósgraduada no país.
Diante do acirramento da mercantilização do ensino superior
brasileiro, onde o conhecimento é visto como um capital,
cabe-nos retomar temas que nos são tão caros, no sentido de
não retrocedermos no projeto de Formação Profissional que
defendemos.
Neste sentido, essa Oficina Nacional se apresenta como um
campo de resistência à lógica imposta pela “universidade
operacional”, onde serão debatidos temas de extrema relevância
para a formação graduada e pós-graduada em Serviço Social.

Realização:

“A educação não deve qualificar para o
mercado, mas para a vida”. (Meszáros,)

Oficina Nacional
Apoio:

da ABEPSS
65 anos de História,

Lutas, Conquistas e Desafios

Objetivo:

Debater as concepções de educação,
universidade, formação profissional, produção do conhecimento
e trabalho docente que balizam nosso projeto ético político
profissional
Consolidar o processo de implementação da PNE e dos GTPs;
Reforçar as lutas junto aos demais sujeitos políticos a favor de uma
educação pública, gratuita, presencial, socialmente referenciada
e de qualidade.

Tema:

O projeto de formação profissional
em serviço social: desafios para a graduação e
pós-graduação em tempos de mercantilização do
ensino.
Período: 21, 22 de novembro de 2011.
Local: UFRJ - Campus Praia Vermelha

Outras informações: (61) 3107-6727.
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21/11/2011 - Segunda – Feira

22/11/2011 – Terça - Feira

Inscrição:

08:00 às 12h – Credenciamento.

08:30 - Mesa 02 – Pesquisa e produção do conhecimento no

1-Forma de inscrição: preencher a ficha abaixo e encaminhar
por email ou fax para confirmação de vagas. Após confirmação,
efetue o pagamento e envie o comprovante por email ou fax.

Local: Auditório Pedro Calmon

09:00 – Mesa de abertura.
09:30 - Conferência de Abertura: “A contra-reforma da edu-

cação e o cenário de lutas pelo ensino superior de qualidade”
Coordenadora: Cláudia Mônica dos Santos
Palestrantes: Gaudêncio Frigotto (UERJ /Fórum Estadual do RJ a
Favor da Escola Pública), Sâmya Robrigues (CFESS), Luiz Henrique Schuch ( ANDES) , representante do setor de educação do
MST.

12:30 – Almoço__________________.
14:00 – Mesa 01 – As Diretrizes Curriculares na defesa da formação de qualidade
Coordenador: Carlos Montaño

1. Desafios das diretrizes curriculares no contexto da mercantilização do ensino e o avanço do pensamento conservador.
Palestrante: Marilda Villela Iamamoto (UERJ).
2. As diretrizes curriculares e articulação entre graduação e pósgraduação. Palestrante: Maria Rosângela Batistoni (UFJF).
3. Projeto “ABEPSS Itinerante”.
Palestrante: Maria Helena Elpídio Abreu (ABEPSS/UFES).

Debate
17:00 - Homenagem à Professora Marieta Koike coordenada
por Ana Elisabete Mota (UFPE).

17:30 - Café com prosa: lançamentos de livros
18:00- Reuniões de trabalho:
1. Encontro de editores.
2. Reunião com UFA’s públicas e privadas recém criadas.
3. Encontro com estudantes de pós-graduação.
4. Reuniões dos coordenadores dos GTPs.
5. Relações Internacionais.

Local: a definir

Serviço Social.
Coordenação: Yolanda Guerra.

1. A lógica produtivista e a produção do conhecimento.
Palestrante: Ana Maria Machado Netto

2. Trabalho docente no contexto da contra-reforma do ensino

superior.
Palestrante: Marina Barbosa Pinto (UFJF).
3. A pesquisa e a produção na área de Serviço Social.
Palestrante: Ângela Amaral (UFPE)
Debatedores: Berenice Rojas (representante da área na CAPES);
Jussara Mendes (representante da área no CNPQ)

Debate
12:00 – Almoço__________________.

13:30 às 18:00 – Programação simultânea
1. Iº Encontro Nacional de Supervisores de estágio e a PNE.
2 - Programação Simultânea:
2.1 - Reunião com os coordenadores dos Programas de Pósgraduação da área.

2.2 - Reuniões dos GTPs
2.3 - Simpósio: As políticas indutoras de formação interprofissional em
tempos de privatização de políticas públicas de saúde.

18:00 – Socialização dos simpósios e encerramento da Oficina

Nacional.

19:00 - Homenagem da ESS/UFRJ à Professora Nobuco
Kameyama.

Público alvo: discentes, docentes, supervisores de campo e Assistentes Sociais
Vagas limitadas.
20% das vagas destinadas a estudantes de graduação
Fax: (32) 2102 3560
Email: encontronacionalabepss@gmail.com
Número da conta para depósito: Banco do Brasil; agência 2883
CC.: 35.000-1.
Período de inscrição: 17 de outubro a 16 de novembro de 2011

Taxa de Inscrição:
R$20,00 – Profissionais, Professores(as) e Pesquisadores(as)
filiados(as).
R$40,00 – Profissionais, Professores(as) e Pesquisadores(as) não
filiados(as).
R$10,00 – Estudantes de graduação e pós-graduação filiados(as).
R$20,00 – Estudantes de graduação e pós-graduação não
filiados(as).
-----------------------------------------------------------------------------------Ficha de Inscrição:
Nome: ________________________________________________________
Email:_________________________________________________________
Telefone:______________________________________________________
Sócio Individual : Sim ( ) Não ( )
Instituição:____________________________________________________
Filiada: sim ( ) não ( )
Função: docente ( ) discente de graduação ( ) discente de pósgraduação( )
supervisor de campo ( ) supervisor acadêmico ( ) profissional ( )
Reunião de Trabalho que pretende participar:
( ) Encontro de editores ( ) Reunião com UFA’s públicas e privadas
recém criadas ( ) Encontro com estudantes de pós-graduação ( )
Reuniões dos coordenadores dos GTPs ( ) Relações Internacionais.
Programação simultânea que deseja participar: ( ) Pós-graduação
( ) Encontro dos GTPs ( ) As políticas indutoras de formação
interprofissional em tempos de privatização de política pública de saúde
( )Encontro nacional de supervisores de estágio e a PNE
Participa de programa de residência multiprofissional ( )
E-mail de contato:
Participa de pet-saúde ( ) / E-mail de contato:
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