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Gostaria de saber quais as condições exigidas para atendimento aos/
às usuários/as e familiares em casa de acolhimento de crianças. E 
também se é permitido monitorar estes atendimentos por câmeras.
Inicialmente pode se ter a compreensão 
da necessidade de monitoramento da 
sala para a segurança, porém se parar-
mos para refletir sobre o assunto con-
seguimos visualizar nesta prática  um 
mecanismo de proteção violador de di-
reitos. Quer seja o direito do usuário e/
ou familiar na proteção de sua privaci-
dade, quer na do (a) assistente social no 
cerceamento da liberdade e autonomia 
profissionais.

Sobre as condições de atendimento, em 
uma casa de acolhimento é importan-
te destacarmos a Resolução do CFESS 
493/06, que versa sobre as condições éti-
cas e técnicas. É sabido que a referida Re-
solução não apresenta a obrigatoriedade 
de uma sala específica do Serviço Social, 
porém em seu artigo 2º indica caracterís-
ticas necessárias a garantia das condições 
ética e técnicas do exercício profissional: 

“Art. 2º - O local de atendimento destina-
do ao assistente social deve ser dotado 
de espaço suficiente, para abordagens 
individuais ou coletivas, conforme as 
características dos serviços prestados, e 
deve possuir e garantir as seguintes ca-
racterísticas físicas:  (...) b- recursos que 
garantam a privacidade do usuário na-
quilo que for revelado durante o proces-
so de intervenção profissional;  (...)” 

Esta edição do CRESS-PR é lançada pou-
co antes da realização do VI Congresso 
Paranaense de Assistentes Sociais e pou-
co depois do 44º Encontro Nacional do 
Conjunto CFESS-CRESS. Estes dois even-
tos estão ligados pela importância do 
debate sobre a atual conjuntura e o pa-
pel de nossa categoria profissional fren-
te aos desafios colocados. Um trecho da 
carta do Encontro Nacional caracteriza 
o momento atual: “Atualmente, as tra-
balhadoras e os trabalhadores no Brasil 
vivenciam a intensificação da ofensiva 

2

EDITORIAL

Dessa forma, não sendo possível a des-
tinação de sala própria para o Serviço 
Social, deve ser garantido na instituição 
uma sala com as características citadas 
neste artigo, para uso dos atendimentos 
individuais, familiares ou coletivos ne-
cessários à intervenção. Nesta sala deve-
-se acrescentar o cuidado da garantia 
do sigilo nas informações acolhidas no 
atendimento como descreve o artigo 3º 
da mesma Resolução: Art. 3º - O aten-
dimento efetuado pelo assistente social 
deve ser feito com portas fechadas, de 
forma a garantir o sigilo.
 
Ressalta-se o entendimento da impor-
tância do trabalho multidisciplinar e 
assim, deve-se entender que podem ser 
realizados atendimentos em conjunto e 
a sala supra citada também poderá ser 
utilizada para este fim. 

Dessa forma, retomando o tema da ins-
talação de câmera dentro desta sala, 
deve ser proposto à instituição a adequa-
ção do espaço de trabalho sob a luz da 
Lei 8662/93, Código de Ética e Resolução 
493/06 e na garantia desse espaço não 
aceitar a instalação de equipamento, de 
monitoramento, considerando que este 
viola princípios dos direitos humanos, 
código de ética e o direito constitucio-
nal conforme disposto no seu artigo 5º, 

neoliberal, com a retirada dos seus di-
reitos sociais duramente conquistados e 
com o incitamento a todas as formas de 
intolerância e preconceito. As respostas 
às expressões da questão social têm con-
figurado o recrudescimento dos meios 
de controle e repressão do Estado”. Na 
carta ainda se afirma que esta ofensiva 
neoliberal imprime ações genocidas do 
Estado contra negras e negros, indíge-
nas, ciganos e ciganas e pobres; contra 
a liberdade de expressão sexual e da li-
vre identidade de gênero e na repressão 

inciso X, que afirma serem  ‘invioláveis 
a intimidade, a vida privada, a honra e 
a imagem das pessoas, assegurando o 
direito à indenização pelo dano material 
ou moral decorrentes de sua violação’.
 
Esta proposição deve ser feita de forma 
escrita e fundamentada pelo/a assis-
tente social à instituição e em caso de 
resposta negativa, poderá e deverá o/a 
profissional acionar o CRESS para as pro-
vidências necessárias.
 
Destacamos que além do respeito à le-
gislação é importante a compreensão 
de que o sigilo é fundamental para a 
construção de relação de confiança 
entre profissional e usuário/a. Parafra-
seando a Assessora Jurídica do CFESS 
Sylvia Helena Terra: “a função do sigilo 
profissional tem se mostrado extrema-
mente acertada, necessária e humana, 
pois estabelece além da relação de ab-
soluta confiança entre as partes, que ali 
se constituem, uma segurança social, 
indispensável para que o/a usuário/a se 
sinta acolhido/a e para que o segredo e 
a intimidade possam ser desvelados e 
revelados naquele espaço profissional 
com segurança, confiança e o atendi-
mento possa transcorrer sem qualquer 
desconfiança ou medo”.

cotidiana às periferias e aos movimentos 
sociais”. Desta forma, nosso exercício 
profissional está relacionado de forma 
inseparável a esses fenômenos. A ques-
tão social, em suas diversas dimensões, 
precisa ser debatida e compreendida. 
Assim, lançamos nesta edição além do 
convite à reflexão sobre os textos aqui 
colocados, o convite à participação pre-
sencial ao CPAS - um importante evento 
do Serviço Social paranaense, para assim 
construirmos coletivamente a agenda de 
lutas de nossa categoria no Estado.
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Atualmente circulam no Congresso Nacional inúmeras e 
constantes ameaças a direitos conquistados, com iniciativas 
legislativas que se constituem em retrocessos. Entre estas 
ameaças está a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 
171, de 1993, que prevê a alteração da redação do artigo 228 
da Constituição Federal, com o fim de reduzir, de dezoito para 
dezesseis anos, a idade mínima prevista para a maioridade 
penal. 

O projeto é inconstitucional, pois viola uma cláusula pétrea 
da Constituição Federal – neste caso o artigo 228. Cláusulas 
pétreas são dispositivos constitucionais imutáveis, que não 
podem ser objeto de deliberação de emenda. 

O CRESS-PR é contra toda e qualquer 
ameaça a direitos conquistados, e re-
afirma sua luta pela efetivação dos 
direitos da criança e do adolescente, 
dizendo não à diminuição da maio-
ridade penal, em consonância com o 
conjunto CFESS-CRESS.

O encarceramento de adolescentes, 
proposto pela PEC, no lugar do cum-
primento de medidas socioeducativas 
e de efetivação das políticas sociais, 
como afirma o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), representa 
um retrocesso na garantia de direitos 
humanos e se associa ao processo de 
criminalização desses jovens, sobretu-
do, das camadas mais pobres. Este é o 
principal ponto de destaque também 

Como integrante do Movimento Paraná Contra a Redução da Maioridade Penal, o CRESS-PR mantém em seu site um 
manifesto deste Movimento. Alguns pontos:

 - Apenas prender não resolve os problemas de segurança pública: De 1990 até hoje o Brasil aumentou em seis vezes o 
número de pessoas presas e esta realidade, em vez de diminuir a criminalidade, só fez aumentar a violência.
- Menos de 1% dos crimes são praticados por crianças ou adolescentes, segundo dados do Ministério da Justiça. Se se-
pararmos apenas os homicídios, este dado cai para 0,5% do total de crimes praticados no país.
- É preciso mudar o foco da discussão, pois não adianta fazer políticas para crianças e adolescentes que praticam infra-
ções se não oferecermos oportunidades para que eles vivam uma vida digna.

Confira o manifesto completo em www.cresspr.org.br

da conselheira do CRESS-PR, Fernanda 
Camargo, que comenta ser comum 
ouvir argumentos que colocam a pu-
nição dos adolescentes como solução 
para a segurança pública. “Ao dizer 
isso, não levam em conta que ainda 
não se conseguiu efetivar as saídas de 
proteção social propostas pelo ECA”, 
comenta a conselheira.

Assistentes sociais fazem parte de 
uma categoria profissional que conta 
com um projeto ético político e com 
um histórico de envolvimento nas lu-
tas sociais para garantia dos direitos 
no Brasil. Consta no Código de Ética 
a defesa de um projeto de sociedade 
radicalmente democrático e a defesa 
intransigente dos direitos humanos. 

Assim, conclamamos que os/as assis-
tentes sociais reafirmem e deem visi-
bilidade ao posicionamento do Con-
junto CFESS-CRESS contrário à redução 
da maioridade penal e ao aumento do 
tempo de internação de adolescentes 
no sistema socioeducativo.

O Conselho vem atuando em conjunto 
com outras organizações nesta luta. 
Em abril deste ano o CRESS-PR contri-
buiu para a articulação do Movimento 
Paraná Contra a Redução da Maiori-
dade Penal e assinou o manifesto que 
tem a adesão de entidades, movimen-
tos sociais, sindicatos, conselhos pro-
fissionais e ativistas que estão dispos-
tos a barrar a redução.

Serviço Social contra a Redução!

MAnIfeSto
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CRESS Em mOvImENTO

Antecedendo o Encontro Descentralizado do conjunto CFESS-CRESS 
da Região Sul, aconteceram no dia 16 de julho em Curitiba-PR dois 
eventos envolvendo conselheiros/as e convidados/as dos CRESS da 
região Sul, além de representantes do CFESS: o ComunicaSul e o 
Fórum das COFIs (Comissões de Orientação e Fiscalização).

No dia 16 de julho aconteceu o Encontro Regional de 
Serviço Social, Regiões Fronteiriças e Fluxos Migratórios. 
Assistentes sociais do Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul estiveram presentes no Seminário.

Os desafios e possibilidades para a implementação do 
Estatuto da Metrópole em Curitiba foram discutidas 
durante seminário nos dias 13 e 14 de julho.  O CRESS-PR 
foi uma das entidades organizadoras do encontro.

Comunicasul e Fórum das COFIs

Relações de fronteira e fluxos 
migratórios e efeitos no 
Exercício Profissional

O CRESS-PR foi uma das 40 entidades que estiveram presentes 
no Encontro Paranaense de Direitos Humanos, que aconteceu em 
Curitiba nos dias 31 de julho e 1º de agosto. O Conselho compõe o 
grupo de articulação do Fórum dos Direitos Humanos.

Criado no Paraná o Fórum 
dos Direitos Humanos

Aconteceu nos dias 16, 17 e 18 de julho o Encontro Descentralizado 
do Conjunto CFESS-CRESS Região Sul. Um dos temas abordados foi 
“Direitos Humanos: desafios e perspectivas para o Serviço Social”.

Encontro Descentralizado 
da Região Sul

Seminário discute 
Estatuto da Metrópole
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Oficina Abepss
A Oficina Regional de Graduação e Pós-Graduação foi realizada pela ABEPSS 
Sul I em 23 e 24 de setembro e contou com participação dos CRESS da região. 
O evento reuniu assistentes sociais, docentes, supervisores de estágio, pesqui-
sadores, discentes de graduação e pós-graduação e todas/os as/os envolvidos 
com a formação profissional para debater diversas temáticas referentes à for-
mação em Serviço Social e ao exercício profissional.

Uma delegação do CRESS-PR participou do 4º Seminário Nacional de Co-
municação do conjunto CFESS-CRESS, que aconteceu nos dias 3 e 4 de se-
tembro no Rio de Janeiro. O encontro teve como tema “Serviço Social, De-
mocratização e Direito à Comunicação”.

Comunicação em debate no 4º 
Seminário Nacional do Conjunto
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No dia 21 de agosto a Seccional Londri-
na realizou uma oficina para discutir “O 
Sigilo Profissional na Construção dos 
Materiais Técnicos do Assistente Social”. 
O encontro ocorreu em Londrina e reu-
niu profissionais do Paraná e de outros 
estados.  

O objetivo foi promover a aproximação 
da categoria expressando o seu coti-
diano profissional, em atendimento 
especial às deliberações da Agenda do 
Conjunto CFESS-CRESS. A realização 
também decorre do número de aten-
dimentos realizados pela fiscalização, 
além das demandas recorrentes na Co-
missão Permanente Ética Profissional 
do CRESS-PR, no que se refere as dimen-
sões do Sigilo Profissional.

A mesa de abertura “O assistente social 
e sua representatividade junto ao Con-
junto CFESS-CRESS” teve participação 
de representantes do CRESS-Seccional 
Londrina, da Comissão de Orientação e 
Fiscalização, da ABEPSS e da Professora 
Dra. Olegna de Souza Guedes (UEL). 

A Conferência “Ética e Serviço Social: 
reflexões sobre o exercício profissional” 
foi ministrada pela Prof. Dra. Valéria 
Forti (UERJ/RJ). Esse momento sinalizou 
avanços que permitem definir que não 

se avalia a questão do Sigilo Profissio-
nal de forma isolada da ética profis-
sional, mas requer, acima de tudo, po-
sicionamento ético e político na defesa 
intransigente dos direitos humanos e 
sociais.

À tarde foram realizadas oficinas para 
tratar da dimensão do Sigilo Profis-
sional através das Resoluções CFESS 
556/2009 e CFESS 557/2009 , a partir de 
casos recorrentes da prática cotidiana 
do assistente social.

A categoria apontou demandas que 
devem ser tratadas de forma perma-
nente pelo Conselho. Dentre elas está 
a dificuldade dos assistentes sociais em 
identificar o que é privativo e o que é 
sigiloso do Serviço Social em seus aten-
dimentos e instrumentos. Isto decor-
re muitas vezes pela própria confusão 
dada nas relações do trabalho interdis-
ciplinar nas equipes multiprofissionais, 
quando se acrescentam outras dimen-
sões como a sobrecarga, falta de reco-
nhecimento pelo empregador e a preca-
rização do trabalho.

O CRESS-PR e a Seccional de Londrina 
estão articulados e mobilizando ações 
para ampliar o debate com a categoria 
sobre o tema.

Assistentes sociais discutem 
Sigilo Profissional



Conjunto CFESS-CRESS 
debate neoconservadorismo 
e retrocessos em direitos 
O avanço do conservadorismo e o momento de retroces-
sos em direitos, conquistas sociais e políticas públicas 
estiveram entre os temas debatidos durante o 44º En-
contro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS, que aconte-
ceu nos dias 4 a 7 de setembro no Rio de Janeiro (RJ).

O Encontro, que teve como tema “Ofensiva neoconser-
vadora e Serviço Social no cenário atual”, contou com a 
participação de 332 assistentes sociais, dentre conselhei-

ras/os dos CRESS, profissionais de base e convidadas/os. 
Foram quatro dias de intensos debates sobre a con-
juntura atual e, principalmente, sobre os desafios da 
profissão, em que se discutiram as deliberações dos 
eixos Administrativo-Financeiro, Comunicação, Ética e 
Direitos Humanos, Fiscalização, Formação Profissional, 
Relações Internacionais e Seguridade Social, compondo 
assim um plano de ações e de lutas para 2016 no Con-
junto CFESS-CRESS.
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O CRESS-PR foi representado no 44º Encontro Nacional por uma delegação composta por 18 participantes entre 
conselheiras/os e assistentes sociais da base, eleitas/os em Assembleia. A delegação esteve presente nas discussões 
em todos os eixos e irá socializar as deliberações com a categoria em suas instâncias de participação, como na 
Assembleia Geral Ordinária que acontecerá em outubro, e nos canais de comunicação do Conselho.

CRESS-PR presente!

“Participar pela primeira vez do Encontro Nacional enquanto repre-
sentante de base foi um grande privilégio, pois tive a oportunidade 
de fazer novas amizades, ampliar conhecimentos a partir das di-
versas discussões em pauta da categoria envolvendo diretamente o 
cotidiano do trabalho profissional nos diversos espaços sócio-ocu-
pacionais, sendo possível perceber o quanto a categoria busca sua 
organização para enfrentar os limites e desafios postos cotidiana-
mente a profissão.”

Tatiane Martins

“O 44º Encontro Nacional foi um momento muito importante, pelas 
grandes deliberações políticas tomadas. A começar pela metodolo-
gia adotada, de inicialmente planejar, na sequência monitorar e de-
pois avaliar as deliberações aprovadas em encontros anteriores. Isso 
é fundamental, pois chama o conjunto à responsabilidade de execu-
ção e vigilância constante sobre o que delibera garantindo de fato a 
execução das ações. Outra questão fundamental é a articulação do 
conjunto com a ABEPSS, que nesse encontro garantiu participação 
dos membros desta associação, dividindo responsabilidades aprova-
das na agenda permanente e bandeira de lutas.”

Denise Maria Fank de Almeida

O Encontro marcou a história do conjunto CFESS-CRESS. A nova 
metodologia proposta à categoria e implementada pela gestão do 
CFESS está alterando a cultura política na categoria. No âmbito 
dos CRESS isso tem provocado uma mudança no planejamento das 
ações. No CRESS-PR, em especial, a orientação para que as ações se-
jam planejadas a partir do quadro das deliberações nacionais tem 
sido uma constante insistência da gestão, que tem buscado dialogar 
tanto com as Câmaras Temáticas como com os NUCRESS. Somente 
com a incorporação do debate coletivo é que é possível discutir sobre 
a descentralização das ações do CRESS e pensar numa perspectiva 
democrática e participativa, garantindo a direção do projeto ético 
político profissional.

Daniela Möller

No último dia do encontro foi aprova-
da a Carta do Rio de Janeiro. No do-
cumento, com o título “Pelo direto à 
luta e resistência: contra a militariza-
ção da vida, da política e da polícia”, 
a categoria reafirma publicamente 
“a importância da luta contra todas 
as violações praticadas pelos agentes 
do Estado que, por meio de ações vio-
lentas e sangrentas de seus aparelhos 
ideológicos e repressores, invadem fa-
velas, reprimem movimentos sociais 
e exterminam a população negra e 
pobre”.

A carta também reitera o “compro-
misso ético-político com a defesa in-
transigente dos direitos humanos e 
da recusa do arbítrio e do autoritaris-
mo neste momento histórico, de crise 
mundial do capital e de ofensiva con-
servadora”. 

O Encontro Nacional terminou com a 
plenária final e a aprovação das deli-
berações que vão nortear as ações do 
Conjunto CFESS-CRESS durante 2016.

Carta do 
Rio de Janeiro

“A participação no Encontro Nacional, realizado num momento tão adverso que vive a sociedade,  permitiu  através 
da metodologia  de monitoramento das deliberações fazer um balanço nacional das ações realizadas,  das metas que 
ainda temos a cumprir, das lutas que persistem, dos desafios que ainda estão postos. Merece destaque as articula-
ções construídas com importantes entidades da categoria, a  ABEPSS  e a  ENESSO,  além da manutenção da constru-
ção de agendas conjuntas com os  movimentos sociais  que defendem o mesmo projeto de sociedade que queremos. “

Dione do Rocio Poncheck



CPAS
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o maior congresso de 
Serviço Social no Paraná

De 11 a 14 de novembro o CRESS-PR realiza em Curitiba 
o VI CPAS – Congresso Paranaense de Assistentes Sociais

O Congresso

O CPAS é o maior congresso do Serviço Social no Paraná e 
tem sido realizado com uma natureza político-científica. 

Diante do atual contexto paranaense, brasileiro e la-
tino-americano, permeado por desmonte de direitos, 
contradições e desigualdades econômicas, políticas e 
sociais, a profissão defronta-se cotidianamente com um 
conjunto de desafios que exigem da categoria posicio-
namentos e propostas para o fortalecimento das lutas 
sociais, pela afirmação e ampliação de direitos, bem 
como, para a construção de estratégias de uma nova 
sociabilidade.

Nesse sentido, o CPAS tem como objetivo a instrumenta-
lização e a capacitação continuada, além de subsidiar a 
construção da agenda de trabalho e lutas da categoria.  
A programação do evento conta com conferências, ple-
nárias simultâneas, minicursos, cine debates e sessões 
temáticas de apresentações de trabalhos.

11/11
15:00 - 21:00 Credenciamento
18:00 às 21:00 Intervenção Cultural | 
Mesa de Abertura | Conferência: Assisten-
te Social: profissional de luta, profissio-
nal presente! Na defesa dos direitos e da 
emancipação Humana  |  Debates
21:00 Confraternização.

12/11
09:00 – 12:00 Conferências simultâneas 
e debates: Ética e sigilo profissional na 
defesa de direitos: questões sobre o tra-
balho interdisciplinar  | Trabalho e ques-
tão social | O Conservadorismo Moderno 
e o sincretismo no serviço social | Serviço 
social na Educação: Legislações, Saberes 
e Competências

Programação

Entre as pautas do Congresso, está a discussão acerca dos 
desafios atuais da profissão frente ao avanço do conserva-
dorismo e do desmonte do Estado. A conferência de abertura, 
no dia 11 de novembro, tem tema definido e é um dos pontos 
mais aguardados. O tema “Assistente Social: profissional de 
luta, profissional presente! Na defesa dos direitos e da eman-
cipação humana” tem embasado atos e eventos do CRESS-PR 
ao longo de 2015 e tem se mostrado de extrema relevância 
dado o cenário atual de uma série de violações de direitos.

Estão contempladas também outras temáticas apontadas 
pela categoria como de fundamental aprofundamento, 
como “Ética e sigilo profissional”, “Serviço social na Educa-
ção: Legislações, Saberes e Competências’’, “A dimensão pe-
dagógica na prática profissional”, “Supervisão de Estágio”, 
entre uma série de outras.

Há o destaque também para a programação noturna do dia 
12 com cine-debates de temas pertinentes à profissão.

13:30 – 18:00 Apresentação de Trabalhos
19:00 – 21:00 Cine Debates: “Mulher, 
condições objetivas de vida e empodera-
mento” | “(RE)Criminalização da Juventu-
de” | “Saúde Mental: quebrando muros” 
| e Debate “Serviço Social nos Institutos 
Federais: Um debate presente”

13/11
9:00 – 12:00 Minicursos:  O trabalho do 
Assistente Social no SUAS  |  Ética e Instru-
mentalidade: O Estudo Social e a Perícia  |  
Educação popular vs Educação formal  | 
A dimensão pedagógica na prática profis-
sional do AS  | Supervisão de estagio: ins-
trumentos, procedimentos e avaliação  |  
O trabalho do Assistente Social na saúde
13:30 – 18:00 Apresentação de Trabalhos

14/11
9:00 – 12:00 PLENÁRIAS SIMULTÂNEAS: 
Diversidade Trans e a Transversalidade 
das políticas públicas |  Saúde Mental, Re-
forma psiquiátrica e relações familiares  |  
Democratização da Justiça  | Retrocessos 
de direitos  | Movimentos Sociais: espaços 
de luta e articulação do Serviço Social  |  
Seguridade Social e Serviço Social: Am-
pliando conceitos  |  Inserção e Processo 
de Trabalho do Serviço Social nas redes de 
Educação Privada e Filantrópica
13:30 – 16:00     Conferência de encerra-
mento: O Projeto Ético Político: liberdade 
e intolerância no contexto atual.
16:00     Mesa de encerramento
16:30     Apresentação Cultural.

Confira a programação completa:

Local de realização:  PUC-PR - R. Imac. Conceição, 1155 – bairro Prado Velho

* Programação sujeita a alteração 
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Apresentação dos Trabalhos no V CPAS (2012)

Busca por ampliar a participação

A gestão “Juntos/as para lutar, conquistar e transformar” 
está construindo este Congresso de maneira a torná-lo 
mais inclusivo, com valores de inscrição mais acessíveis, 
além da estratégia de hospedagem solidária, que surge 
para tornar menos onerosa a participação de pessoas que 
moram no interior do Estado.

Hospedagem Solidária

Tanto para cadastrar-se como possível anfitrião/ã em 
Curitiba para receber hóspedes como para buscar uma 
vaga como hóspede, acesse os formulários da Hospeda-
gem Solidária no site www.cresspr.org.br/cpas

Apresentação de Trabalhos

Um dos pontos marcantes de todas as edições do CPAS 
é a apresentação de trabalhos científicos. Estudantes e 
profissionais socializam os trabalhos com a categoria, 
permitindo a reflexão e o debate acerca dos permanentes 
desafios que estão postos na realidade que envolve as vá-
rias dimensões do exercício profissional.  

Inscrição

Uma série de medidas foram tomadas para evitar gran-
des custos para a realização de um congresso com capa-
cidade para 900 pessoas, como a utilização de ferramen-
tas gratuitas de inscrição e divulgação, busca de espaços 
e serviços com valor acessível. 

Valor para inscrição:
• R$ 100,00 para profissionais de Serviço Social
• R$ 70 para estudantes de Serviço Social

*Caso ainda tenha vagas, o valor da inscrição no dia  
do credenciamento no evento terá um acréscimo de R$ 20 
para profissionais e estudantes.

A inscrição deve ser feita via site: www.cresspr.org.br/cpas

Dicas e recomendações

No site www.cresspr.org.br/cpas estão disponibilizadas 
algumas sugestões de hospedagem (além da alternati-
va de hospedagem solidária), como recomendação aos 
participantes. No site você encontra também algumas 
sugestões de programação em Curitiba.
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No mês de outubro de 2015 grande parte dos municípios já realizou ou está 
prestes a realizar as etapas municipais das Conferências de Políticas Públicas. 
Também já é época de realização das etapas Estaduais das Conferências. No 
Paraná as Conferências Estaduais já realizadas foram de Segurança Alimentar 
e Nutricional e a de Saúde, ambas em agosto. Entre outubro e dezembro serão 
realizadas a Conferência da Juventude (24 e 25 de outubro), dos Direitos da 
Pessoa Idosa (3 a 5 de novembro) e dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(17 a 19 de novembro). Até o final do ano e ao longo de 2016 são previstas as 
diversas Conferências Nacionais. 

A Conferência Estadual de Saúde contou 
com a participação de diversos/as assis-
tentes sociais. Realizada entre 18 e 20 
de agosto, com o tema “Saúde Pública 
de Qualidade para os Paranaenses”, a 
etapa resultou em deliberação de uma 
série de propostas, algumas aprimoran-
do o SUS e destinando recursos para a 
Saúde. Entretanto, existe a ressalva de 
que muitas vezes os gestores não se-
guem as diretrizes dos Planos, e assim é 
fundamental que a sociedade fiscalize.

A conselheira presidenta do CRESS-PR, Wanderli Machado, presente no evento, 
faz outra ressalva: de que participar das conferências é apenas uma das etapas 
da construção da democracia participativa, mas não pode ser a única. É preciso 
principalmente estar em articulação com entidades e movimentos sociais. 

O CRESS-PR entende a participação nestes espaços como uma das possibilida-
des de construir mediações pela universalização das políticas sociais, na am-
pliação dos direitos, na socialização da política, na luta pela redistribuição dos 
recursos e do fundo público.  Os espaços institucionalizados de controle social 
são importantes conquistas, mas não se pode prescindir da mobilização social, 
dos fóruns de debates, das frentes populares. Somente desta forma se pode 
construir estratégias qualificadas de enfrentamento.

Participação do/a Profissional de Serviço Social

Assistentes Sociais estão muitas vezes inseridos nestas conferências, represen-
tando ou a sociedade civil ou a gestão. Ciente do grande volume de profissio-
nais da categoria nestes espaços, o CRESS-PR reforça que o principal papel do/a 
profissional dentro destas conferências deve ser de manter o posicionamento 
em favor da equidade e justiça social.

Com o andamento das diversas etapas, das diversas Conferências, reforçamos 
a importância do exercício do controle social pelos/as profissionais de Serviço 
Social, enfatizando que toda atuação dentro destes espaços deve ser entendida 
como uma forma de construir mediações pela universalização das políticas 
sociais, na ampliação dos direitos, na socialização da política, na luta pela 
redistribuição dos recursos e do fundo público, independente de qual política 
esteja em questão. E ainda, que a luta se faz em articulação com as entidades 
e movimentos sociais.

Conferências Estaduais

IV Conferência Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional – 14 e 15 de 
agosto
Tema: “Comida de verdade no campo 
e na cidade: por direitos e soberania 
alimentar”

11ª Conferência Estadual de Saúde – 
18 a 20 de agosto
Tema: “Saúde Pública de Qualidade 
para os Paranaenses”

3ª Conferência Estadual de Juventude 
– 24 e 25 de outubro
Tema: “Protagonismo, Trabalho e Sus-
tentabilidade”

VI Conferência Estadual dos Direitos da 
Pessoa Idosa do Paraná – 3 a 5 de no-
vembro de 2015
Tema: “O Protagonismo e o Empodera-
mento da Pessoa Idosa: Por um Brasil 
de todas as Idades”

IX Conferência Estadual dos Direitos da 
Criança e do adolescente do Estado do 
Paraná – 17 a 19 de novembro
Tema: “Política e Plano Decenal dos Di-
reitos Humanos de Crianças e Adoles-
centes – fortalecendo os Conselhos dos 
Direitos da Criança e do Adolescente”

IV Conferência Estadual dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência – 9 a 11 de 
dezembro
Tema: “Os Desafios na implementação 
da política da pessoa com deficiência: 
a transversalidade como radicalidade 
dos Direitos Humanos”

Um olhar para estes espaços de democracia participativa

Época de realização de 
Conferências de Políticas Públicas

Confira a lista das Conferências 
Estaduais de Políticas Públicas 
no Paraná
(fonte: sites do governo. As datas po-
dem sofrer alterações)
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O Ensino à Distância (EaD) é a modalidade que mais cresce 
no Brasil. Segundo o último Censo da Educação Superior, 
de 2013, já são 1.258 cursos a distância no país, que equi-
valem a uma participação superior a 15% nas matrículas 
de graduação. Em 2003 eram 52 cursos, ou seja, houve um 
crescimento de mais de 4.000% em dez anos! 

Mas o que isso tem a ver com o serviço social? O Censo tam-
bém aponta que a graduação em serviço social é a terceira 
mais procurada nesta modalidade, com 74 mil matrículas 
anuais. 

A defesa da formação profissional é uma das frentes de luta 
dos CRESS em todo Brasil e por isso o CRESS-PR traz uma 
reflexão sobre algumas incompatibilidades entre a Gradua-
ção à Distância e o Serviço Social. O questionamento preten-
de alertar para o aprofundamento da precarização do ensi-
no superior no país e a negação do direito a uma educação 
presencial, de qualidade e universal.

Formação profissional e impactos do 
Ensino à Distância

A formação em serviço social exige uma discussão que 
leve o acadêmico a desconstruir preconceitos, muitas ve-
zes bastante arraigados pelas experiências vividas por ele e 
pelo grupo familiar ao qual pertence. O profissional atende 
a demandas diversas e a diversos segmentos, excluídos so-
cialmente  e que devem ser empoderados enquanto sujeitos 
sociais.

Faz-se necessário um espaço acadêmico que permita um 
debate constante de ideias e a construção de análises críti-
cas da realidade social vivida, uma interação entre pessoas 
que no cotidiano da convivência aprendem a respeitar e a 
conviver com as diferenças e a discutir ideias e não pessoas. 

O Serviço Social e a formação 
profissional na graduação à distância

Essa convivência física torna-se importante para construção 
do sentimento de pertença a uma profissão, contribui para 
a construção de uma identidade profissional e desperta 
no acadêmico o compromisso com a defesa de um proje-
to societário que é coletivo.

O distanciamento desta realidade traz impactos no pro-
cesso formativo, como os que destacamos no caso do EaD: 
massificação do ensino no que diz respeito ao quantitativo 
de matrículas; ausência de vivência acadêmica, de contato 
direto e presencial com um corpo docente amplo; inexistên-
cia da relação ensino, pesquisa e extensão; falta de normas, 
critérios e parâmetros claros para a realização do estágio 
profissional supervisionado.

Supervisão de Estágio: um capítulo à parte

O estágio em cursos de serviço social realizados na moda-
lidade à distância deve respeitar toda a normatização re-
lativa à presencial, bem como a legislação pertinente ao 
EaD. Portanto, não existe estágio à distância: o aluno deve 
realizar o estágio presencial, sob a supervisão sistemática 
de um assistente social devidamente registrado no CRESS, 
conforme o disposto no capítulo 1, art.1, § 1o do Decreto nº 
5622 de dezembro de 2005.

A conselheira do CRESS-PR e integrante da Comissão de For-
mação Profissional, Ilda Witiuk, relata o contexto vivencia-
do no Paraná: “Em muitos territórios só tem uma assistente 
social na prefeitura e vários alunos de serviço social à dis-
tância. Estes não estão conseguindo fazer estágio porque a 
lei define que cada assistente social pode supervisionar no 
máximo quatro alunos, ou seja, um acadêmico para cada 10 
horas do seu contrato de trabalho”. O CRESS-PR tem procu-
rado aproximação com a categoria para levantar informa-
ções a respeito da realização dos estágios supervisionados. 

Para saber mais:

Em 2014 o conjunto CFESS-CRESS lançou o volume 2 do documento Sobre a 
Incompatibilidade entre Graduação à Distância e Serviço Social. A publica-
ção foi elaborada pelo grupo de trabalho constituído em 2008 com a tarefa 
de colher o máximo de informações sobre a precarização do ensino superior.  

Neste documento são apresentados dados e informações acerca do processo de 
supervisão direta do estágio. Você encontra o caderno no site do CRESS-PR (menu 
publicações).



REMETENTE:  Conselho Regional de Serviço Social da 11ª Região (CRESS-PR) – Rua Monsenhor Celso, 154, 13º andar. Centro, Curitiba – PR | CEP 80010-913

Agenda
26 A 29 DE oUTUbRo: 6º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLíTICA SOCIAL DO PPGPS/UNB – BRASíLIA

27 A 29 DE oUTUbRo: SEMINáRIO NACIONAL DE SERVIçO SOCIAL, TRABALHO E POLíTICAS SOCIAIS – FLORIANóPOLIS/SC

30 E 31 DE oUTUbRo: 2º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SERVIçO SOCIAL DE PORTO RICO E 4º ENCONTRO REGIONAL 
DE ORGANIzAçõES PROFISSIONAIS – SAN JUAN, PORTO RICO

 11 A 14 DE noVEMbRo: 6º CONGRESSO PARANAENSE DE ASSISTENTES SOCIAIS – CURITIBA/PR

19 A 21 DE noVEMbRo: 5º ENCONTRO NACIONAL SERVIçO SOCIAL E SEGURIDADE SOCIAL – BELO HORIzONTE/MG

1 A 3 DE DEzEMbRo: V CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA MULTIDISCIPLINAR DE ESTUDOS 
SOBRE DROGAS (ABRAMD) - BRASíLIA

O CONSELHO REGIONAL DE SERVIçO SOCIAL – CRESS 11ª Região, convoca os/as Assistentes Sociais inscritos/as e devidamente habilitados/as 
no âmbito de sua jurisdição, com direito à voz e voto e, estudantes de Serviço Social, representantes da categoria, das entidades e sociedade 
civil, com direito à voz para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 23 de outubro às 18h30m em Primeira convoca-
ção com 1/5 dos/as profissionais inscritos/as e às 19 horas em Segunda convocação com qualquer número de presentes, no Auditório do CRESS 

- 11ª Região/PR situado à Rua Monsenhor Celso, 154  – 13º andar – Centro – Curitiba – PR,  para  deliberar  sobre a seguinte ordem do dia:

Repasse do Encontro Nacional CFESS/CRESS; Prestação de contas do exercício vigente/Prestação de 
contas política e financeira; Aprovação da anuidade para o ano de 2016; Outros assuntos.

Atenciosamente,

Wanderli Machado
A.S. 733 - CRESS 11ª Região

Conselheira Presidente

ASSeMBLeIA GeRAL oRDInÁRIA

Edital de Convocação

A frase foi o  título da última  Campanha do Conjunto CFESS CRESS 
para regularização dos débitos e nela está contida a relevância e o sig-
nificado da anuidade para a defesa da profissão de Assistente Social. 

A  anuidade constitui um tributo. Tem como fato gerador a inscrição 
junto aos CRESS, condição para que o/a bacharel em Serviço Social 
torne-se assistente social e passe a exercer o Serviço Social como 
profissão regulamentada. 

A arrecadação é de responsabilidade do Conjunto CFESS CRESS,  sen-
do esta é a principal fonte de sustentação para o cumprimento do 
papel precípuo perpassando pela habilitação dos/as profissionais 
ao exercício profissional e pela defesa dos/as usuários/as, da pro-
fissão e da sociedade.  Além do que, a anuidade é um dever do/a 
profissional.  É ela que dá origem ao orçamento do Órgão e o não 
pagamento requer da gestão administrativa e financeira a adoção 
de mecanismos e estratégias para regularização dos débitos. 

Dada a importância da arrecadação das anuidades para a manu-
tenção e para o trabalho realizado pelo Conselho, as estratégias são 

realizadas a partir da Política Nacional de Combate à Inadimplência 
do  Conjunto CFESS-CRESS, envolvendo as dimensões político-edu-
cativa e legal-normativa, dentre as quais destacamos:  elaboração 
de matérias específicas e divulgação nos meios de comunicação do 
Órgão para acesso à categoria;  disponibilização de trabalhadores/
as para atendimento à categoria; contatos telefônicos/orientações  
e emissão de cartas de cobrança;  envio de guias/boletos  por e-mail  
(cobranca@cresspr.org.br) e correio; negociações na via adminis-
trativa;  inscrição em dívida ativa,  ações judiciais e audiências  de 
conciliação agendadas pela Justiça.

Desta forma, o  combate à inadimplência por meio da Política 
Nacional se justifica para fortalecer a fiscalização do exercício 
profissional como papel precípuo do Conselho;  dar visibilidade 
à natureza do Conselho na sociedade e para reforçar os princí-
pios e compromissos que sustentam o projeto ético-político da 
profissão.

Comissão Adm-Fin e Combate à Inadimplência

“A luta por um Serviço Social forte também depende de você” 


