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231ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONSELHO PLENO 
Comunicação Interna nº 37, de 22 de julho de 2020 (convocação) 

PAUTA – 07 a 08 de agosto de 2020 
 

07/08 (sexta-feira) – Início 09h00 às 17h00 

09h00 às 09h30 Leitura e aprovação da pauta e ata do pleno anterior  

Informes  

Etapas deliberativas do Conjunto Cfess-Cress 

09h30 às 10h00 – Informes e encaminhamentos da Comissão Organizadora; 

10h00 às 10h30 – Apresentação do instrumental – ADM-FIN 

10h30 às 11h00 – Apresentação do instrumental – Seguridade Social 

11h00 às 11h30 - Apresentação do instrumental – Comunicação 

11h30 às 12h30 - Debates 

12h30 às 14h00 – Almoço 

14h00 às 14h30 - Apresentação do instrumental – Orientação e Fiscalização 

14h30 às 15h00 - Apresentação do instrumental – Formação / RI 

15h00 às 15h30 - Apresentação do instrumental – Ética e Direitos Humanos 

15h30 às 16h30 – Debate 

16h30 às 17h00 – Informes, encaminhamentos e calendário das reuniões descentralizadas 
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08/08 (sábado) – 9h00 às 18h00 

PAUTAS CONSTRUÍDAS PELO CONSELHO FISCAL E PELAS COMISSÕES 

09h00 às 09h15 - CONSELHO FISCAL 

Informe 
 

09h15 às 10h15 - ADM FIN 
 
a) CRESS 15ª R (Processo judicial nº 1014715-83.2019.4.01.3400): parecer contábil e 
Termo de Doação; 
b) Manifestação jurídica sobre minuta de Resolução que revoga a Resolução Cfess 
354/97. 
c) Composição da Comissão Permanente de Licitação (CPL) 
d) Informes:  
d1. 8º Seminário de Gestão Administrativo-financeiro e o 3º Encontro de Assessores 
Jurídicos;  
d2. Ingresso do trabalhador Andrey Moab Bacry de Oliveira, cargo de Assistente Técnico 
Administrativo, no quadro funcional do CFESS.  
 
 
 

10h15 às 12h00 - CEDH 
 
a) Leitura e apreciação do parecer jurídico 030/2020 - sobre informações de 

antecedentes éticos (em anexo); 
b) Leitura e apreciação 037/2020 - sobre enquadramento em princípios (em anexo); 
c) Leitura e apreciação 038/2020 - julgamento por vídeo conferências (a ser enviada a 
posteriori pela Comissão) 

 
12h00 às 13h30 - Intervalo para almoço 
 
 
13h30 às 15h00 - SEGURIDADE SOCIAL 

a) Renda básica** - potencial para desdobrar para o planejamento do triênio e deve 
comparecer nas reuniões dos Descentralizados 

b) Representações (debate estratégico que, neste momento, requer reflexões regulares) 
 
 
15h00 às 16h00 - COFI 
a) Fluxo da COFI (e-mail e demais) 
b) Proposta de Seminário Nacional da COFI 
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16h00 às 17h00 - FORMAÇÃO/RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
a) Estágio e supervisão acadêmica a distância 
b) Informes 

I) Fórum Nacional de Formação e Trabalho com qualidade em Serviço Social - Ciclos 

regionais de debates – formação em foco: 

a) Ciclos sobre Residência Multiprofissional em Saúde: 

! Tema central dos debates: Atribuições e competências profissionais nas residências em 

tempos de pandemia. 

! A comissão responsável pela montagem dos ciclos sobre a Residência, discutiu a 

necessidade de discutir a residência no contexto da pandemia, mas também retomar a 

discussão sobre suas concepções político pedagógicas, além das condições de trabalho 

dos sujeitos que estão nesses espaços 

! Por esta razão, definiu que o formato e os objetivos dos ciclos de debates devem ser 

discutidos coletivamente com os sujeitos que estão construindo a residência 

(coordenadores, tutores, preceptores e residentes). 

! Assim, haverá duas reuniões para esse planejamento:  

1. No dia 10 de agosto com as regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste. 

2. No dia 17 de agosto com as regiões Sudeste e Sul. 

b) Ciclos sobre Estágio Supervisionado – montado GT para seu planejamento com membros 

da ABEPSS/ENESSO e CRESS. 

c) Plenária Nacional do Fórum – será realizada provavelmente em outubro. 

d) Participação do Fórum nas etapas deliberativas e na plenária nacional do conjunto: 

1. Cristina ficou responsável para colocar na reunião da CO do dia 04.08.2020 a 

importância dos regionais já pensarem em espaços para ABEPSS falar no Fórum.  

2. Contato do CRESS/RJ com os regionais sede dos encontros para articular um 

momento para os articuladores dos fóruns. 

II) Estágio supervisionado remoto emergencial: 

a) Pautar a roda de conversa sobre ensino/supervisão/trabalho remoto emergencial com 

ex- conselheiros do CFESS em data anterior a plenária nacional 

b) Realização de reunião conjunta com as comissões COFI e Ética 

1. Atividades preparatórias anteriores a reunião ampliada: 



 

______________________________________________________________________________ 
SHS - Quadra 6 – Complexo Brasil 21 – Bloco E – Sala 2001 - CEP- 70322-915 – Brasília/DF. 
 Fone: (61) 3223-1652 - E-mail: cfess@cfess.org.br   -  Home Page: http://www.cfess.org.br 

! Produção de um documento contextualizando as demandas docentes, 

discentes, profissionais e dos CRESS e todas as legislações a respeito do 

CFESS e MEC 

! Produção de documento com reflexões preliminares sobre o estágio 

supervisionado em contexto de demanda para o trabalho e o ensino remoto  

! Parecer jurídico sobre Supervisão de Estágio (também parte do parecer 

relacionado ao CRESS RGN que tratou sobre as competências regimentais 

das entidades). 

! Encaminhamento: constituição de um GT para construção de um documento a 

partir das referências apresentadas nas produções citadas para subsidiar a 

reunião ampliada baseado na autonomia profissional e as competências 

regimentais das entidades. Reunião ampliada – acúmulo de outros olhares. 

2. Atividade desenvolvida na reunião ampliada intercomissões no dia 05 de agosto 

2020 – discussão a partir de um roteiro elaborado pela comissão de formação. 

1. Encaminhamento:  

a) Ampliar o GT com representação da COFI e da Ética e a assessora Sylvia.  

b) Montar o documento final a partir dos seis elementos do roteiro apresentado 

pela comissão de formação 

   II – Relações Internacionais – a pauta não discutida por falta de tempo. 

Reunião ampliada da comissão com profissionais que já vivenciaram essa representação - 

proposta de data, pauta e convidados. Pensar/avaliar esse eixo de forma ampliada visando 

acumular conhecimentos e estratégias políticas já vivenciadas para definir nossa inserção nos 

próximos dois anos. 

 


