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Ofício Circular 90/2010 – Orientação e Fiscalização 

   Curitiba, 28 de outubro de 2010.

Prezado (a) Coordenador(a) de Curso,

Cumprimentando-a  (o)  e  dando  continuidade  nas  ações  do 

CRESS/PR 11ª  Região,  temos a  satisfação de informar  e  convidá-los  para  o  III 

ENCONTRO  ESTADUAL  DE  FORMAÇÃO  E  EXERCÍCIO  PROFISSIONAL: 

SUPERVISÃO DE ESTÁGIO E ÉTICA EM DEBATE.

Tal atividade tem como objetivo discutir o processo de realização de 

Estágio pelas Unidades de Formação Acadêmica e sua relação com o processo de 

fiscalização realizado pelo CRESS/PR, tendo em vista a defesa da qualidade da 

formação e do exercício profissional.

O  III  ENCONTRO  ESTADUAL  DE  FORMAÇÃO  E  EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL  em  continuidade  ao  conjunto  de  atividades  que  vem  sendo 

realizadas pelo CRESS/PR, objetiva manter uma ampla articulação com as UFAs, 

aprimorando os  instrumentos  de  fiscalização e  ao  mesmo tempo promovendo o 

debate em torno das dimensões que envolvem a formação e o exercício profissional.

Ampliando  estas  atividades  de  articulação,  o  encontro  deste  ano 

busca  incorporar  ao  debate  a  dimensão  da  ética  no  processo  de  formação 

profissional,  entendendo  que  as  questões  que  envolvem  tal  dimensão  têm uma 

centralidade  no  processo  formativo  e  na  sua  relação  direta  com o  exercício  da 
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profissão.  Para isto,  a atividade será realizada conjuntamente pela  Comissão de 

Orientação  e  Fiscalização  do  Exercício  Profissional  e  Comissão  Permanente  de 

Ética.

O Encontro será realizado na Cidade de Curitiba no Auditório  da 

Pontifícia  Universidade  Católica  do  Paraná  –  PUC/PR,  nos  dias  16  e  17  de 

novembro de 2010.

Como o foco central  de nossas discussões se dará em torno da 

questão do  Estágio  e  do  ensino  da  Ética  no  processo de  formação  profissional 

estamos solicitando que as UFAs enviem para o encontro os Coordenadores de 

Estágio dos Cursos e o docente responsável pela disciplina de Ética.

Segue  em  anexo  a  programação  e  a  ficha  de  inscrição  para 

participação  no  encontro,  a  qual  deverá  ser  enviada  ao  e-mail 

fiscalizacao@cresspr.org.br.

Sendo o que tínhamos para o momento, despedimo-nos, enviando-

lhes  cordiais  saudações  e  desde  já  agradecemos,  certos  de  vosso  pronto 

atendimento.

Atenciosamente,

Jucimeri Isolda Silveira

A.S. 4005 – CRESS 11ª Região – PR

Conselheira Presidente
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