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Apresentação 

O curso foi pensado pela diretoria da Seccional Uberlândia- CRESS 6ª Região 

como proposta de qualificação do trabalho profissional e fortalecimento das/os assistentes 

sociais, considerando as inúmeras demandas que chegam ao CRESS para formação 

continuada, dúvidas sobre cotidiano de trabalho e as dimensões do Serviço Social, além 

de questões que se confundem entre matéria de Serviço Social e Políticas Públicas.  

O desafio da aproximação do CRESS com a categoria profissional e a qualificação 

do trabalho já estava dado e agora se intensifica. Estamos vivendo uma pandemia mundial 

(COVID 19) e a realidade nos impõe a necessidade de criar alternativas para nos 

fortalecermos. Para garantir nossa vida somos forçados a manter o isolamento social, mas 

nem todas(os) possuem esse privilégio, nossa profissão é demandada a atuar nas linhas 

de frente, no combate a pandemia e atendimento a classe vulnerabilizada. Portanto, nesse 

momento é imperativo nosso fortalecimento e reforço a nosso posicionamento ético 

político.  

 Em um momento que os conselhos de profissão já estavam sofrendo ataques e 

tendo sua existência ameaçada, o Serviço Social e o CRESS são alvos constantes, devido 

seus fortes posicionamentos políticos. Sabemos ainda que nosso Projeto Ético Político é 

hegemônico mas não é o único projeto que permeia nossa categoria, portanto é 

imprescindível que o CRESS pense em alternativas que contribuam para educação 

permanente e fortaleça nosso posicionamento crítico e comprometido com a classe 

trabalhadora, só assim conseguiremos resistir e avançar em um cenário tão desafiador, 

que está apenas iniciando, pois ainda teremos grande trabalho com os impactos sociais 

no período de pós pandemia.  

 

Justificativa 

 Na gestão 2017/2020, a diretoria da Seccional Uberlândia estava iniciando as 

atividades da Comissão de Seguridade Social. A finalidade dessa comissão é contribuir 

com o fortalecimento e integração das(os) assistentes sociais, fomentando os debates e 

discussões sobre temáticas pertinentes a profissão, contemplando o conceito ampliado de 

seguridade social defendido pelo conjunto CFESS/CRESS.  



Com objetivo de conhecer melhor a realidade das (os) profissionais que atuam na 

área de abrangência da Seccional e para planejar as ações da referida comissão, a gestão 

citada realizou um diagnóstico de área no primeiro semestre de 2018, onde 117 

profissionais participaram. É também com base nesses dados que elaboramos essa 

proposta de curso.  

Foram considerados os dados do Setor de Orientação e Fiscalização (SOFI) 

trazidos pelos agentes fiscais nas reuniões da Comissão de Orientação e Fiscalização 

(COFI), a fala da categoria nos momentos de atividades políticas desenvolvidos pelo 

conjunto CFESS/CRESS, além da percepção e leitura da realidade das (os) diretoras (es).  

Todos esses dados nos apontam para a necessidade da formação continuada 

das(os) profissionais. Na referida pesquisa 48% das (os) participantes disseram que sua 

capacitação técnico-operativa para atender as demandas do cotidiano profissional é 

parcialmente suficiente, seguidos de 32 % que sinalizaram ser suficiente, 16% 

consideram suficientemente bom, 3% totalmente insuficiente e apenas 1% considerou sua 

capacitação totalmente suficiente, como segue: 

 

A formação profissional tem se precarizado cada vez mais, inclusive a pública, e 

nos últimos anos é alvo de grande ataque da ofensiva ultraneoliberal, com falta de 

recursos - que já não eram suficientes-, programas com objetivos claros de privatização 

da educação, além do grande avanço do ensino a distância. 

Com o fortalecimento da perspectiva político pedagógica das ações do SOFI, as 

(os) profissionais tem demandado do CRESS continuamente espaços para capacitação 

permanente, essa demanda chega através dos agentes fiscais, das solicitações a diretoria 
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e na pesquisa realizada somam 39 sugestões para promoção de capacitação profissional, 

ações descentralizadas e a aproximação do CRESS da categoria.  

No exercício profissional e na militância através do conjunto CFESS/CRESS 

percebemos ainda a grande falácia no discurso de uma parte expressiva da categoria sobre 

a dicotomia da teoria e prática profissional. Uma série de fatores pode levar o profissional 

a reproduzir a lógica opressiva quando opera as políticas públicas onde atua, perdendo a 

capacidade de fazer a leitura da realidade ou talvez nunca tenha alcançado essa 

capacidade.  

O fator central é a insuficiência de uma formação de qualidade, comprometida 

criticamente com os rumos da profissão, da classe trabalhadora e com nosso Projeto Ético 

Político, soma-se ainda a falta de condições objetivas de trabalho e a não permissão dos 

órgãos empregadores para participação de espaços de formação no horário de trabalho. 

Na pesquisa da Comissão de Seguridade Social ainda foram apontados falta de 

conhecimento de como/onde se capacitar e falta de recursos financeiros.  

Há uma grande dificuldade de muitos profissionais com a apropriação das 

dimensões do Serviço Social e das categorias classe, gênero e raça, as quais devem ser 

consideradas para qualquer análise que vislumbre uma prática qualificada e 

comprometida ética e politicamente com nossos princípios. Essa dificuldade não permite 

a compreensão da práxis profissional e realização da mediação com a realidade 

apresentada nas expressões da questão social que atendemos cotidianamente. Incorrendo 

em uma prática rasa, descomprometida com a classe trabalhadora, que não considera as 

estruturas e historicidade a qual constitui nossa sociabilidade, atuação que culpabiliza o 

sujeito e muitas vezes contribui para manutenção da ordem repressiva do capital que tanto 

nos colocamos contrárias (os).  

Investir na promoção de espaço de reflexão e formação política com foco na 

análise crítica de conjuntura e dimensão pedagógica da profissão foi uma das propostas 

apresentas na campanha eleitoral pela atual diretoria da seccional e o curso é uma das 

formas de concretizar essa ação. Ainda que estejamos vivendo um momento de grandes 

dificuldades e recriando estratégias de trabalho no CRESS a atual gestão reafirma seu 

compromisso com a categoria e não medirá esforços para dar cumprimento ao 

planejamento proposto para esse triênio (2020/2023), sendo esse curso apenas uma dessas 

expressões. 



Com toda essa problemática que nos é colocada no cotidiano do CRESS e 

considerando o compromisso com o constante aprimoramento intelectual e com a 

qualidade dos serviços prestados à população, expressos em nossos princípios éticos, a 

diretoria do CRESS tem criado constantes espaços de reflexão. O direito de 

aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-o a serviço dos princípios do 

nosso Código de Ética e considerando ainda a Política de Educação Permanente do 

Conjunto CFESS/CRESS que a gestão “Unidade na Luta para Resistir e Avançar” - 

Seccional Uberlândia propõe esse curso.  

Objetivos 

- Contribuir com a qualificação profissional e com análise crítica do Serviço Social 

através das categorias de análise e das dimensões da profissão.   

- Potencializar a práxis no exercício profissional, proporcionando maior materialidade ao 

Projeto Ético Político nos espaços sócio-ocupacionais onde atuam as (os) Assistentes 

Sociais. 

 

Público Alvo 

 O curso será promovido pela Seccional Uberlândia, mas as inscrições não serão 

restritas apenas para profissionais da sua área de abrangência, considerando a importância 

e o formato da atividade. O público alvo serão assistentes sociais que estão inscritos no 

CRESS 6ª Região (Minas Gerais). 

 

Metodologia 

 Para atingir os objetivos do curso é imprescindível o resgate das principais 

categorias de análise e suas mediações com o Serviço Social e as Políticas Públicas de 

forma objetiva, demostrando as (aos) profissionais como se manifestam nas expressões 

da questão social e se materializam nas situações atendidas nos espaços sócio-

ocupacionais.  

 Considerando a situação de pandemia que vivemos e as medidas de segurança 

para manutenção da saúde, o curso será oferecido na modalidade on-line, através da 

plataforma “Zoom”, onde também será gravado. Vale destacar que na pesquisa realizada 



em 2018 pela Comissão de Seguridade Social 52% das (os) profissionais responderam 

que utilizam essa modalidade como forma de capacitação permanente.  

 O curso será semanal, as segundas-feiras das 19h as 22h, com início dia 03 de 

agosto e término dia 05 de outubro. 

O conteúdo será dividido em dois módulos, sendo o primeiro “Serviço Social e 

Categorias de Análise” composto por quatro eixos – Classe, Raça, Gênero e Dimensões 

do Serviço Social. O segundo módulo “Seguridade Social e Políticas Públicas” contará 

com seis eixos – Seguridade Social e Orçamento Público, Política de Saúde, Política de 

Assistência Social, Política Educacional, Política de Previdência Social e Organização 

Política da Categoria e o conjunto CFESS/CRESS.  

 

Módulo “Serviço Social e Categorias de Análise” 

Eixo 1- Classe   

Eixo 2- Raça  

Eixo 3- Gênero 

Eixo 4- Dimensões do Serviço Social – Ético Política, Teórico Metodológica e Técnico 

Operativa  

 

 

 

Módulo “Seguridade Social e Políticas Públicas” 

Eixo 1- Seguridade Social e Orçamento Público 

Eixo 2- Política de Saúde 

Eixo 3- Política de Assistência Social  

Eixo 4- Política Educacional  

Eixo 5- Política de Previdência Social  

Eixo 6 - Organização Política da Categoria e o conjunto CFESS/CRESS 

 

Em cada encontro semanal será desenvolvido um eixo, através de exposição do 

ministrador, com metodologia que possibilite a transversalidade de todos os eixos, 



demonstrando a práxis profissional e como cada problemática, relacionada as categorias, 

se manifesta nas situações apresentadas pelas famílias atendidas nas políticas públicas. 

Será realizada uma reunião com todos os ministradores para que possam dialogar e alinhar 

a metodologia.   

Para um melhor desenvolvimento do curso e participação com qualidade o limite 

será de 50 profissionais por encontro. O profissional que se inscrever no curso estará 

inscrito automaticamente nos dois módulos e para ter a certificação será necessária a 

participação mínima em 70 % das atividades.  

Os ministradores serão profissionais que já expressam sua parceria e compromisso 

com o conjunto CFESS/CRESS e coadunam com o Serviço Social crítico e Projeto Ético 

Político da profissão. Serão pessoas de referência em cada área de conhecimento, sendo 

professores, pesquisadores, militantes e/ou trabalhadores da área.  

 

Cronograma  

Módulo “Serviço Social e Categorias de Análise” 

Data Horário Eixo Ministrador(a) Mediador(a) 

03/08/2020 18h30 as 22h Classe Prof. Dra. Leni Maria Pereira 

– Professora da Unimontes 

Yasmine 

Ferreira 

10/08/2020 19h as 22h Raça Prof. Me. Tales Fornazier – 

Professor substituto da UFG 

Renato 

Santana 

17/08/2020 19h as 22h Gênero Ma. Thalita Miranda – 

Assistente Social no Centro 

Integrado da Mulher de 

Uberaba 

Kelly Rufino 

24/08/2020 19h as 22h Dimensões do Serviço Social – 

Ético Política, Teórico 

Metodológica e Técnico 

Operativa 

 

Prof. Dra. Lesliane Caputi – 

Professora da UFTM 

Warles 

Rodrigues 

 

Módulo “Seguridade Social e Políticas Públicas” 



Data Horário Eixo Ministrador(a) Mediador(a) 

31/08/2020 19h as 22h Seguridade Social e 

Orçamento Público 

Prof. Dra. Gabriela Abrahão 

Masson – Professora da 

UFTM 

Renato 

Santana 

08/09/2020 19h as 22h Política de Saúde Ma. Yuri Emmanuelle Silva 

Mazeto – Assistente Social 

do Hospital de Clínicas 

Uberaba 

Priscila 

Sampaio 

14/09/2020 19h as 22h Política de Assistência 

Social 

Prof. Dra. Maria Cristina de 

Souza– Professora da UFTM 

Yasmine 

Ferreira 

21/09/2020 19h as 22h Política Educacional Paulo Lourenço – 

Conselheiro do CRESS/MG 

e coordenador da Comissão 

de Serviço Social e 

Educação 

Kelly Rufino 

28/09/2020 19h as 22h Política de Previdência 

Social 

Dany Basílio – Assistente 

Social da agência do INSS 

de Cassia 

Warles 

Rodrigues 

05/10/2020 19h as 22h  Organização Política da 

Categoria e o conjunto 

CFESS/CRESS 

Renato Santana – Diretor da 

Seccional Uberlândia, 

Luciana de Paula- Vice 

Presidenta da ABEPSS/ 

Regional Leste e ENESSO  

Yasmine 

Ferreira 

 

Ementas 

Módulo “Serviço Social e Categorias de Análise” 

Eixo 1- Classe   

 Trazer brevemente o conceito de classe social, na perspectiva marxista. Realizar 

a discussão articulada com raça e gênero. Refletir a realidade social a partir da mediação 

dos fundamentos teóricos com exemplos que as(os) assistentes sociais atendem nas 

políticas públicas para atingir o objetivo de potencializar a práxis profissional. Com a 

demonstração, através de exemplos das expressões da questão social, atendidos pelos 

profissionais cotidianamente, conseguiremos contribuir para melhor compreensão de 

como essas categorias fundam a realidade e atravessam as análises, para que a atuação 

não seja imediatista, assistencialista, tuteladora e/ou reprodutora de violência.  

   Eixo 2- Raça  

 Discutir a importância dessa categoria, articulada com classe e gênero, visto que 

o público atendido pelas políticas públicas é majoritariamente negro. Refletir a 

realidade social a partir da mediação dos fundamentos teóricos com exemplos que 



as(os) assistentes sociais atendem nas políticas públicas para atingir o objetivo de 

potencializar a práxis profissional. Demonstrar como os profissionais precisam estar 

comprometidos na luta antirracista, considerando além do povo negro, os povos 

indígenas. Refletir como podem discutir essas questões com as (os) usuários e 

profissionais, como forma de materialização do nosso projeto ético político e para 

rompermos com práticas racistas que muitas vezes estão cristalizadas e são 

reproduzidas na atuação profissional.  

Eixo 3- Gênero 

 Trazer reflexão de gênero, considerando o feminismo classista e articulada com 

categoria raça para conseguirmos avançar na luta contra sociedade patriarcal e 

capitalista. Refletir como as relações fundadas na divisão social e sexual do trabalho 

legitimam e fundam as práticas de violência contra a mulher. Refletir a realidade social 

a partir da mediação dos fundamentos teóricos com exemplos que as(os) assistentes 

sociais atendem nas políticas públicas para atingir o objetivo de potencializar a práxis 

profissional. Ampliar a discussão considerando todas as manifestações de gênero 

(LGBT) reforçando nosso compromisso ético na defesa dos direitos humanos. 

Demonstrar como podem discutir essas questões com as (os) usuários e profissionais, 

como forma de materialização do nosso projeto ético político. 

Eixo 4- Dimensões do Serviço Social – Ético Política, Teórico Metodológica e Técnico 

Operativa 

 Explanar sobre cada dimensão do serviço social e a importância da articulação 

com as categorias trabalhadas nos eixos anteriores para apreensão da realidade. Refletir a 

realidade social a partir da mediação dos fundamentos teóricos com exemplos que as(os) 

assistentes sociais atendem nas políticas públicas para atingir o objetivo de potencializar 

a práxis profissional. Discutir sobre como as dimensões são indissociáveis e fundamentais 

para uma prática qualificada, comprometida com a classe trabalhadora e que materializam 

o projeto ético político do serviço social.  

 

Módulo “Seguridade Social e Políticas Públicas” 

Eixo 1- Seguridade Social e Orçamento Público 



 Refletir sobre Seguridade Social e Políticas Públicas na perspectiva de seguridade 

ampliada, defendida pelo conjunto CFESS/CRESS. Expor sobre a contradição e 

fragmentação das Políticas Públicas, considerando todo conteúdo tratado no Módulo 

anterior. Contribuir para reflexão sobre importância das (os) profissionais se apropriarem 

da discussão de orçamento público e ocupação dos espaços de controle social como 

central para defesa da responsabilização do Estado pelas políticas públicas. Refletir sobre 

as possibilidades de levar essa discussão as(aos) usuárias(os) atendidas(os) como forma 

estratégica de democratização e defesa da seguridade social.   

Eixo 2- Política de Saúde 

Contextualizar sobre defesa do SUS na perspectiva da reforma sanitária. Discutir 

os ‘Parâmetros para Atuação do Assistente Social na Saúde” trazendo os desafios da 

categoria profissional. Refletir a realidade social a partir da mediação dos fundamentos 

teóricos trabalhados no módulo anterior, com exemplos que as(os) assistentes sociais 

atendem no cotidiano de trabalho para atingir o objetivo de potencializar a práxis 

profissional. Contribuir para reflexões das possibilidades de atuação do serviço social 

mesmo na conjuntura adversa, evidenciando a importância da articulação das dimensões 

da profissão para uma prática profissional qualificada e comprometida com nossos 

princípios éticos.  Para o fortalecimento da categoria profissional, refletir a importância 

da organização coletiva nos espaços do conjunto CFESS/CRESS, controle social, 

movimento sindical e sociais. 

Eixo 3- Política de Assistência Social  

Promover reflexões da defesa do SUAS, considerando os “Parâmetros para 

Atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência Social”, trazendo os desafios 

da categoria profissional na proteção social básica e especial. Refletir a realidade social 

a partir da mediação dos fundamentos teóricos, trabalhados no módulo anterior, com 

exemplos que as(os) assistentes sociais atendem no cotidiano de trabalho para atingir o 

objetivo de potencializar a práxis profissional. Refletir sobre as possibilidades de atuação 

com as(os) usuários do serviço considerando os atravessamentos de classe, raça e gênero 

que se manifestam nas situações concretas. Contribuir para reflexões das possibilidades 

de atuação do serviço social mesmo na conjuntura adversa, evidenciando a importância 

da articulação das dimensões da profissão para uma prática profissional qualificada e 

comprometida com nossos princípios éticos.  Para o fortalecimento da categoria 



profissional, refletir a importância da organização coletiva nos espaços do conjunto 

CFESS/CRESS, controle social, movimento sindical e sociais. 

Eixo 4- Política Educacional  

 Explanar sobre atuação profissional considerando os “Subsídios para Atuação de 

Assistentes Sociais na Política de Educação”. Trazer a importância da Lei 13.935 de 11 

de dezembro de 2019 e as estratégias para implementação desta nos municípios. Refletir 

a realidade social a partir da mediação dos fundamentos teóricos, trabalhados no módulo 

anterior, com exemplos que as(os) assistentes sociais atendem no cotidiano de trabalho 

para atingir o objetivo de potencializar a práxis profissional. Contribuir para reflexões 

das possibilidades de atuação do serviço social mesmo na conjuntura adversa, 

evidenciando a importância da articulação das dimensões da profissão para uma prática 

profissional qualificada e comprometida com nossos princípios éticos.  Para o 

fortalecimento da categoria profissional, refletir a importância da organização coletiva 

nos espaços do conjunto CFESS/CRESS, controle social, movimento sindical e sociais. 

 Eixo 5- Política de Previdência Social 

 Explanar brevemente sobre a atuação do assistente social na Política de 

Previdência Social. Realizar o resgate histórico dos ataques que o serviço social sofre 

nessa política e a importância de sua defesa para garantia de acesso a informação e aos 

direitos da classe trabalhadora. Refletir a realidade social a partir da mediação dos 

fundamentos teóricos, trabalhados no módulo anterior, com exemplos que as(os) 

assistentes sociais atendem no cotidiano de trabalho para atingir o objetivo de 

potencializar a práxis profissional. Contribuir para reflexões das possibilidades de 

atuação do serviço social mesmo na conjuntura adversa, evidenciando a importância da 

articulação das dimensões da profissão para uma prática profissional qualificada e 

comprometida com nossos princípios éticos. Para o fortalecimento da categoria 

profissional, refletir a importância da organização coletiva nos espaços do conjunto 

CFESS/CRESS, controle social, movimento sindical e sociais. 

Eixo 6- Organização Política da Categoria e o Conjunto CFESS/CRESS 

 Apresentar as atribuições e competências do conjunto CFESS/CRESS. Fazer as 

diferenciações com as práticas sindicais, que normalmente são confundidas pela 

categoria. Para o fortalecimento da categoria profissional, refletir a importância da 



organização coletiva nos espaços do conjunto CFESS/CRESS, controle social, 

movimento sindical e sociais, sob a perspectiva crítica. Fomentar a criação de Núcleo de 

Assistentes Sociais e Fóruns como estratégia de fortalecimento para o enfrentamento dos 

desafios cotidianos. 
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