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PAUTA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO 

 

 

 

Período: 29 de março a 1º de abril de 2012 

Local: Sede do CFESS/ Brasília 

Convocação: Comunicação Interna CFESS N° 02/2012 de 9 de março de 2012  

 

29/03- quinta 

9 às 12h- Apresentação da comissão especial  

14 às 15h- Análise da Situação orçamentária e Conselho Fiscal 

15 às 16h- Convites, informes, deliberações 

16 às 18h- Socialização/avaliação: 

- Workshop 

- Visita aos CRESS: RO, PB e RN 

 

30/03- sexta 

9 às 13h- Reunião de comissões 
 
 

Comunicação  

- Dia do assistente social 2012 

- Agenda 2013 

- Revista Inscrita nº13 
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- Campanha de gestão 

- Site do CFESS (links para espanhol e inglês) 

- Pendências das publicações  

- Reedição do livro da especialização 

 

Formação e RI 
 
- Encaminhamentos do GT Trabalho e Formação Profissional reunido em 10/03/2012; 

- Informe da reunião da Comissão de Formação Profissional do CFESS com a ABEPSS, AIETS 

e ALAIETS realizada em 07/03/2012; 

- Retornos dos CRESS acerca do ofício CFESS nº 19/2012 (levantamento para avaliação da 

Campanha Educação não é fast-food: diga não para a graduação à distância em Serviço 

Social); 

- Planejamento das ações (estudos e debates) referentes aos Programas de Residência 

Multiprofissional; 

- Definição de carga horária mínima de Estágio Supervisionado para inscrição de Registro 

Profissional conforme Resolução CFESS nº588/2010; 

 
 
 Seguridade 

- Análise do plano de atividades da seguridade social e avaliação das ações com definição 

de responsáveis. 

- Organização dos trabalhadores do SUAS/ estratégias de fortalecimento (discussão sobre a 

realização de plenária ampliada envolvendo os CRESS) 

- Eleições CNAS  

- Demandas das representações  

- Análise da representação no CONANDA e no Fórum DCA e a participação na Conferência. 

- Definir quais outras conferências o CFESS vai participar em 2012 e formas de articulação.    

- Participação do CFESS no Seminário Nacional dos/as assistentes sociais do INSS 

- GT previdência 

- Avaliação das ações relacionadas em defesa da reforma psiquiátrica em conjunto com 

conselheiras da Frente e a COFI. 
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15h às 18h- Reunião de comissões  
 

Ética e DH  

- Análise dos Projetos Ética em Movimento (turma 2011) 

- Pendências dos CRESS ética em movimento (turma 2010) 

- Curso Ética em Movimento (turma 2012) 

- Seminário Nacional de Ética e Direitos Humanos 

- Campanha de gestão 

- Livro Código de Ética do/a Assistente Social Comentado  

- Demandas da pasta CEDH 

- Outros 

 

Adm-fin 

-Pendências referentes aos encaminhamentos da última reunião 

-Agenda de reuniões dos GT's vinculados à Comissão 

- Possíveis impactos dos mutirões conciliatórios  de ações  com vistas a zerar estoques de 

execuções fiscais no orçamento e nas Finanças do conjunto CFESS/CRESS 

 

COFI 

-30 horas  

- Campanha Concurso Público 

-Brochura sobre estágio (com Comissão de Formação): analisar minuta e texto e definir 

encaminhamentos para finalização  

- Atribuições profissionais: publicação brochura, criação de cargos nível médio com 

atribuições de assistentes sociais  

-Alterações na CBO  

-GT sociojurídico fiscalização em interface com formação profissional (Cadastro Nacional 

dos campos de estágio; Consultas sobre declaração de estágio; deliberações 19, 20 e 21 da 

COFI)  
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31/03 – sábado 

9 às 12h – Discussão sobre estratégias políticas em relação aos principais desafios da 
gestão do Conjunto CFESS/CRESS (EAD, 30 horas e DSD) 

 

14 às 19h - Assuntos Jurídicos 

 

01/04- domingo 

9 às 13h – Deliberações de comissões e outros assuntos: 

- Seminário Serviço Social e Educação 

- CBAS 

- GT trabalho e formação 

- GT sociojurídico 

- INSS (moções- novo ofício) 

 

15h às 18h – Deliberações de comissões e outros assuntos: 

- Sistema de credenciamento dos campos de estágio 

- Política nacional de Educação Permanente 
 
- Projeto campanha de gestão 

- Eleição da sociedade civil no CNAS 

- Hotéis pleno 


