
PÉTICA EM MOVIMENTO EM UMUARAMA 
 
PROPOSTA DO CURSO 

O Curso Ética em Movimento proporciona para assistentes sociais atualização profissional e 

reflexão ética, numa conjuntura marcada pelo acirramento dos problemas sociais. As 
expressões das questões sociais – manifesto no acirramento da pobreza e desigualdade social – 

e as necessárias respostas das políticas públicas exigem profissionais capacitados tecnicamente, 
mas sobretudo éticos.Dias: 16, 23 e  de 

OBJETIVOS 

1. Proporcionar uma ampla reflexão sobre a ética presente na nossa sociedade, abordando a 
práxis profissional do assistente social, a defesa dos direitos humanos e os instrumentos 
processuais, enquanto eixos preponderantes para realização do projeto ético-político do 
serviço social. 
2. Promover condições para a prática profissional do (a) assistente social deforma crítica, 
condizente com a defesa dos princípios, valores e normas constantes no Código de Ética 
Profissional do Assistente Social. 
3. Possibilitar a formação de assistentes sociais acentuando seu compromisso e participação 
no conjunto CFESS /CRESS enquanto órgãos de defesa da profissão. 
4. Propiciar condições para o fortalecimento da Comissão Permanente de Ética através do 
conhecimento produzido à partir das reflexões do curso. 

PÚBLICO ALVO 

Assistentes Sociais inscritos no CRESS/PR em pleno gozo dos direitos profissionais, 
participantes das Comissões de Instrução, Comissão de Ética, Câmaras Temáticas, Membros 

de Diretoria ou profissionais de base. m/  

CURSO GRATUITO / PROGRAMAÇÃO 

07/03/2015 – das 8:30hs às 12:00hs  e das 14:00hs às 18:00hs 
Módulo I: Ética e Sociedade 

14/03/2015 - das 8:30hs às 12:00hs  e das 14:00hs às 18:00hs 
Módulo II: Ética e Práxis Profissional 

21/03/2015 - das 8:30hs às 12:00hs  e das 14:00hs às 18:00hs 

Módulo III: Ética e Direitos Humanos 
28/03/2015 - das 8:30hs às 12:00hs  e das 14:00hs às 18:00hs 

Módulo IV: Ética e Instrumentos Processuais 
MATERIAL DIDÁTICO 

Serão fornecidos quatro cadernos, publicados pelo CFESS para o Curso Ética em Movimento, ao 

custo total de R$ 20,00 por participante. 
CERTIFICADOS 

Os assistentes sociais receberão gratuitamente os certificados com 40 horas/atividades. É 
exigido o mínimo de 75% de participação para obter os certificados. 

INSCRIÇÕES GRATUITAS 

1. Preencha o formulário no site: http://www.cresspr.org.br  
2. Lista de Selecionados Curso: Consulte no site do CRESS PR à partir do 04/03/2014 

  
Dúvidas: Fone: (41) 3232-4725 - Falar com Elda CRESS 11ª Região 

 
Local do Curso:  AUDITÓRIO DO INSS UMUARAMA 
Endereço: Rua Inajá, 3610 – Centro – Umuarama / PR 
             

 
 
 

http://www.cresspr.org.br/

