
PÉTICA EM MOVIMENTO DE CURITIBA 

 

PROPOSTA DO CURSO 

 

 
O Curso Ética em Movimento proporciona para assistentes sociais, não apenas formação e 
instrumentalização teórico-metodológica, ético-politica e técnico-operativa. Mas também, tem como 
intencionalidade para além de tais aproveitamentos, está comprometido com cada assistente social, 
subsidiando-os/as com anseios e expectativas de construção de outro mundo, onde sejamos capazes de 
criar alternativas para poder realizar escolhas conscientes e livres. O curso pretende ainda, ser um espaço, 
que possibilite aos/as participantes reflexões a partir de uma perspectiva critica e criativa sobre a práxis 
profissional. 
 
DiOBJETIVOS 
 

  Proporcionar aos/as assistentes sociais do Paraná, um espaço para discutir e refletir os 
desdobramentos da dimensão ética em relação ao fazer profissional,  a moral e a ética, a 
vigilância para o “agir ético” em face dos processos éticos  e a relação entre Ética, direitos 
humanos e o projeto profissional; 

 Possibilitar ao/as assistentes sociais um espaço para a capacitação continuada e o compromisso 
com a formação profissional; 

 Fortalecer a atuação do CRESS PR com vistas à consolidação do projeto ético-politico profissional; 

 Proporcionar aos/as assistentes sociais subsídios para a apreensão crítica da natureza histórica e 
política da ética social e profissional; 

 Proporcionar aos/as assistentes sociais formação ética, a fim de reafirmar o compromisso de 
competência técnica e qualificação teórico-política; 

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 

 

12/03/2016 – das 8:00hs às 12:00hs  e das 14:00hs às 18:00hs 
Módulo I: Ética e Sociedade 
 
19/03/2016 - das 8:00hs às 12:00hs  e das 14:00hs às 18:00hs 
Módulo II: Ética e Práxis Profissional 
 
02/04/2016 - das 8:00hs às 12:00hs  e das 14:00hs às 18:00hs 
Módulo III: Ética e Direitos Humanos 
 
09/04/2016 - das 8:00hs 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. Copie o formulário no site: http://www.cresspr.org.br  
2. Preencha e envie pelo e-mail: contato@cresspr.org.br 
3. Lista de Selecionados Curso: Consulte no site do CRESS PR à partir do 01/03/2016 
  
Dúvidas: Fone: (41) 3232-4725 - Falar com Rocio CRESS 11ª Região 
 

Local do Curso:  AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL  -  CRESS 11ª REGIÃO 
Endereço: Rua Monsenhor |Celso, 154 – 13º andar – Centro Curitiba/PR 

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

