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PLANO DE LUTAS NACIONAL 2014/2015 

EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE SERVIÇO SOCIAL 

 

 

Campanha: A quem serve o seu conhecimento? 

 

Temas da campanha: Instrumentos: Comunicação: Financeiro: 

Campanha sobre Universidade e 
Educação combatendo a 
mercantilização da educação, trazendo 
evidencias concretas da realidade do 
ensino superior fortalecendo a bandeira 
na luta pela Universidade Popular 
sendo construída a partir do enfoque 
aos temas: 
- Redução das mensalidades 
- Democracia universitária na realidade 
do ensino privado e público  
- Autonomia Universitária 
- EBSERH, OS’s, OCIP’s, Fundações, 
Faculdades Comunitárias 
- Universidade Popular  
- Ensino, Pesquisa e Extensão,  
- Acesso e Permanência 
- Ensino à distância e Semi-presencial. 

- Cartilha:  
Debate sobre universidade e 
educação e a precarização do 
ensino superior (contrarreforma); 
Acesso e Permanência; 
Democracia; 
Função social da universidade 
(ensino, pesquisa e extensão); 
Estratégia de Universidade 
Popular; 
Táticas de enfrentamento e 
organização;  
- Vídeos:  
Universidade Popular; 
Reuni; 
Prouni e Fies;  
EaD e semipresencial. 

Cartazes,  
adesivos,  
panfletos,  
virais em redes sociais, 
botons. 

Camisas  
- Utilizar as imagens 
gráficas da campanha 
para camisas  
- Botons com as 
imagens gráficas da 
campanha 
-Utilizar as frases de 
luta  
- Bolsas 
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Movimento Estudantil 

Ações Justificativa Responsáveis Prazo 

Fomentar com Cursos de Formações Política 
sobre o ME geral (dando ênfase à discussão das 
entidades nacionais, contexto de organização, 
partidos e lutas gerais de movimento) e MESS 

Pela transitoriedade do ME é 
necessário está recuperando o 
acúmulo na executiva. 

CN e CR’s Permanente 

Participação em espaços do ME geral (CONEB, 
CONUNE, FENEX, Congressos Locais das 
Universidades, etc.) 

Por compreender o acúmulo 
histórico da ENESSO em sua 
deliberações de não reconhecer 
outra alternativa de entidade 
nacional. Não reconhecendo o 
atual direcionamento da UNE, 
porém entendendo a 
necessidade de ocupar a 
entidade elencando esses 
espaços com prioridade de 
participação. 

CN Permanente 

Utilizar para o trabalho de base da executiva a 
cartilha “ENESSO: que bicho é esse?’’ e 
recuperar as produções das regiões sobre o ABC 
do MESS. 

A necessidade de formular os 
quadros e por compreender a 
transitoriedade do MESS no 
sentido dos novos estudantes 
se apropriarem dos debates e a 
organização da ENESSO. 

CN e CR Permanente 

Revisar os documentos padrões (como modelo de 
estatuto de CA, modelo de eleição, modelo dos 
fóruns, etc.) e fomentar a discussão política sobre 
a importância da organização dos estudantes por 
meio desses documentos. 

A necessidade de apontar 
diretrizes para as formas de 
organizações de base. 

CN’s Dandara e 
João / CR’s Cássio 
(6), Itamires (3) e 
Kaic (4). 

Até dezembro 
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Incentivar a integração das escolas, de modo que 
essa ação seja levada para os PER’S no sentido 
que encontrem estratégias para operacionaliza-las 
a partir da conjuntura de cada local. 

A integração de escolas 
fortalece o trabalho de base 
para além de uma escola ou um 
CA. 

CN e CR Permanente 

Articulação entre a CN e as CR’s para 
aproximação da base, através de formações 
políticas continuas (diversos temas concernentes 
à formação profissional), além de garantir a 
participação da CN nos PER para sermos 
facilitadores dos cursos de formação política 
nesses planejamentos. 

Compreendendo a formação 
política de base para manter a 
organicidade da executiva, além 
da aproximação política das 
representações. 

CN e CR Até os PER 

 

Universidade e Educação 

Ações Justificativa Responsáveis Prazo 

Discussões e políticas de combate ao ENADE nos 
espaços e fóruns do MESS. Garantir a 
socialização da cartilha contra o ENADE. 
Fortalecer a articulação com ANDES, 
CFESS/CRESS, ABEPSS e FENEX. 

Devido o acúmulo da ENESSO 
sobre o SINAES/ENADE 
entendemos que essa é uma 
forma de avaliação ineficaz que 
não reflete a realidade da 
universidade no Brasil, sendo 
uma avaliação que é utilizada 
para atender os interesses do 
projeto neoliberal. 
Compreendendo não ser o 
projeto de avaliação da 
formação profissional defendido 
pela categoria, sendo a cartilha 
um instrumento de formação. 
 

CN de Formação 
Profissional 
(Jéssica, Renata, 
Tatiana, Silvania e 
Leticia), CN de 
Movimentos 
Sociais (João, 
Bruna e Beatriz), 
CN de 
Comunicação 
(Tatiana e João), 
CR’s e 
Secretárias/os de 
Escola. 

Permanente 
 
 
Prioridade de 
espaços: 
ELESS, 
SRFPMESS, 
ERESS, 
ENESS. 
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Campanha sobre Universidade e Educação, com a 
discussão de redução das mensalidades, 
democracia interna e liberdade política nas 
universidades privadas e públicas, combatendo a 
mercantilização da educação e fomentando o 
debate sobre nossa autonomia em relação as 
várias demandas que lutamos na universidade, 
sobre produção de conhecimento, luta contra 
EBSERH, fortalecendo a bandeira na luta pela 
Universidade Popular com cartazes, adesivos e 
panfletos, virais em redes sociais, com a produção 
de uma cartilha que reflita a função social da 
universidade, no que tange ensino, pesquisa e 
extensão, trazer evidencias concretas da realidade 
do ensino superior, como acesso e permanência, 
EAD. 
 
Tema: A quem serve o seu conhecimento? 
 

Compreendendo a pauta da 
universidade e educação como 
central para a ENESSO 
enquanto uma entidade 
estudantil, refletindo o projeto 
de educação que vivenciamos 
na contra reforma da educação 
no país, e avaliação dos 
espaços onde demonstrou-se 
que seria necessário um 
aprofundamento do debate para 
acumulo da base. 

CN e CRs Dezembro 

Acompanhar a construção do Colegiado Nacional 
do Movimento por uma Universidade Popular. 

 
Por compreender a importância 
de acumular sobre o debate e 
garantir a deliberação de 
construir o MUP. 
 

CN Mylena Permanente 
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Formação Profissional 

Ações Justificativa Responsáveis Prazo 

Construir um GT interno em constante articulação 
para acumular sobre formas de enfrentamento ao 
EAD, com o objetivo de: levantar possibilidades de 
enfrentamento a abertura de novos cursos 
(também juridicamente); conhecer e se aproximar 
da realidade d@s estudantes dessa modalidade; 
acumular sobre o exame de proficiência;  

Para possibilitar o acúmulo 
da discussão na ENESSO, 
compreendendo os desafios 
e limites da executiva sobre o 
debate. 

CN Formação 
Profissional (Jéssica, 
Renata, Tatiana, 
Silvania e Leticia), 
CRs, discentes em 
ABEPSS e 
secretárias/os de 
escola. 

Final de 
outubro 

Articulação constante no GT de Formação 
Profissional do CFESS e discentes em ABEPSS 
para construir formas de enfrentamento conjuntas 
ao EAD 

A importância da articulação 
da categoria profissional para 
reafirmar nossa posição 
frente a nossa compreensão 
de formação profissional.  

CN de Formação 
Profissional 

Permanente 

Mapeamento dos Fóruns de Supervisão de 
Estágio estadual, local e de escola e fomentar os 
espaços de socialização sobre os debates 
ocorridos na ABEPSS itinerante para a construção 
de um documento (comentado) nacional da 
experiência d@s estudantes nesse espaço a ser 
publicado na próxima edição do jornal “Intenção 
de Ruptura”. 

Compreendendo a 
necessidade de um acúmulo 
sobre a experiência da 
ABEPSS itinerante sobre a 
temática de estágio. 

CNs, CRs, discentes 
em ABEPSS e 
estudantes que 
participaram da 
ABEPSS itinerante  

Dezembro  

Coletânea dos textos produzidos nos seminários 
nacionais e regionais (trabalhos apresentados), a 
serem publicados no blog. 
A coletânea se dará da seguinte maneira: 
publicação de 3 trabalhos por região com o tema 
relacionado a Formação Profissional e Movimento 
Estudantil. 

Para estimular a produção 
teórica d@s estudantes e 
disseminar os estudos 
realizados. A fim de 
reconhecer a importância da 
pesquisa para a formação 
profissional. 

Comissão científica 
da Escola Sede do 
SNFPMESS e 
SRFPMESS. 
 

Janeiro  
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Combate às Opressões 

Ações Justificativa Responsáveis Prazo 

Incentivar o debate de opressões como centrais 

nos PER, junto à espaços de formação, para 

garantir a transversalidade do debate dos espaços 

do MESS. 

Pela necessidade de formação 

de quadros e ampliação do 

debate de combate às 

opressões na base. 

CN e CRs Até os PER 

Campanha com a colaboração das regiões para 

dar visibilidade ao debate considerando meses 

centrais para fomentar o debate sobre raça/etnia 

(Novembro), gênero (Março) e diversidade sexual 

(Junho); Elaboração de uma cartilha de combate 

às opressões para acúmulo e sistematização, 

tencionando o debate na formação profissional. 

Compreendendo que o debate 

de combate às opressões 

transversaliza todo debate do 

MESS, avaliando não ter sido 

um eixo central nos espaços de 

construção da ENESSO. 

CN de combate às 

opressões, CRs e 

discentes em 

ABEPSS. 

Lançamento 

da campanha 

em outubro; 

Lançamento 

da cartilha no 

ENESS.  

Calendários de Lutas de combate às opressões.  
Necessidade de demarcar e dar 

visibilidade as datas de lutas. 

CN de combate às 

opressões. 
Outubro. 

Articular com GTP de combate ás opressões da 

ABEPSS sobre a necessidade da inclusão de 

disciplinas sobre as opressões. 

Por compreender a importância 

do debate para a formação 

profissional. 

CN Daniele/ CN 

Combate às 

Opressões 

(Dandara, Daniele 

e Ketinho) e 

discente em 

ABEPSS 

Permanente 
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Construir um texto que reflita sobre o TEMA e 

importância do FUMESS e TRANSMESS nos 

espaços da ENESSO. 

Devido a necessidade de 

compreender a importância 

desses espaços serem 

construídos com consequência, 

visto que o debate 

antiproibicionista e de 

desconstrução dos padrões de 

gênero não se limita as 

intervenções nos encontros.  

CN João, Renata, 

Dandara, Mylena/ 

CR Raí (2), Kaic 

(4). 

  

Dezembro 

(antes dos 

coress) 

Articulação e aproximação com os movimentos 

que pautam o enfrentamento e combate às 

opressões, tais como Marcha das Vadias, Marcha 

da Maconha, Campanha Reaja ou será mortx, e 

outros, a partir de um debate transversalizado de 

classe, raça/etina, gênero. 

Reconhecendo nos movimentos 

sociais a organização e 

acúmulo desses debates e a 

importância de fortalecer a 

organização desses 

movimentos sociais, 

entendendo o processo 

constante de ensino e 

aprendizagem. 

CN Mylena e CN 

de Combate às 

Opressões 

(Dandara, Daniele 

e Ketinho). 

Permanente. 
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Movimentos Sociais 

Ações Justificativa Responsáveis Prazo 

Construir e incentivar as/os estudantes para 

participarem dos EIV’s. Divulgando por via da 

comunicação (datas e locais) 

 

Para fortalecer a articulação 

com os movimentos sociais do 

campo. 

CN e CR Permanente  

Construir e incentivar as/os estudantes para 

participarem dos VER-SUS e extensões populares 

na área da saúde por meio da comunicação. 

Compreendendo a saúde com 

um direito social universal e a 

necessidade de aproximação 

com experiências populares na 

área da saúde. 

CN e CR Permanente 

Participar da Frente Nacional Contra a 

Privatização da Saúde, compondo o Colegiado. 

Mapear os Fóruns e respectivos contatos e 

incentivar a participação da base.  

Pela necessidade de uma 

articulação ampla em defesa do 

SUS.  

CN Bruna Permanente 

Incentivar a aproximação das/os estudantes com 

movimentos sociais MNPR (Movimento Nacional 

de População de Rua), CATSO (Coletivo 

Autônomo de Trabalhadores Sociais), Movimentos 

da População em situação de rua, MST, MTST, 

Movimento Passe Livre, Comitês Populares da 

Copa, Movimentos Antiproibicionista, Fóruns da 

pessoa com deficiência e outros. 

Devido à necessidade da 

aproximação e acumulo da 

ENESSO para fortalecer a luta 

dos movimentos sociais, além 

da importância das vivências e 

para efetivação do PEP. 

CN e CR Permanente 
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Acompanhamento das marchas, ações, atos e 

mobilizações dos movimentos sociais que 

ocorrem durante o ano. 

Dar visibilidade para luta 

cotidiana desses movimentos e 

o fortalecimento dessas ações 

para as lutas sociais. 

CN e CR Permanente 

Mapear as organizações da classe trabalhadora e 

se aproximar, mas  principalmente com os 

sindicatos da educação superior  (ANDES e 

FASUBRA) . 

Entendendo a importância 

dessa aproximação  para o 

fortalecimento da luta sindical, 

sendo esses sujeitos e 

organizações parte da luta da 

classe trabalhadora . 

CN e CR Permanente 

 

Cultura 

Ações Justificativa Responsáveis Prazo 

Campanha: ENESSO e as diversas formas 

de cultura. 

Ter um dia da semana, para publicação 

artística  das produções das/os estudantes 

de serviço social nas redes sociais. E 

sistematizar para a construção da segunda 

edição do caderno de cultura a ser 

socializado no ENESS. 

Para incentivar e valorizar as 

produções artísticas  dos estudantes 

, considerando as que já foram 

enviadas a ENESSO, para a primeira 

edição do caderno ENESSO em 

verso 

CN Cultura 

(Mylena e 

Dandara) 

Até o 

ENESS-RJ 

Buscar na cultura popular as estratégias de 

resistência da sociedade, visando a 

Para fomentar espaços de debate 

Político e reflexão sobre cultura e 

CN Cultura 

(Mylena e 
Permanente 
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sistematização de materiais para a 

socialização nos espaços de comunicação 

da ENESSO. 

arte popular, entendendo a cultura 

popular como forma de resistência, a 

cultura dominante. 

Dandara) 

- Explorar as culturas regionais, priorizando 

a cultura local onde ocorrem os encontros da 

ENESSO.  

Pensando em valorizar costumes e 

tradições das comunidades que se 

mantém neste processo de 

resistência contra a aculturação. Sem 

fugir dos nossos princípios políticos 

CN e CR 

 

CORESS e 

CONESS 

Fomentar feiras de trocas de elementos de 

culturas regionais nos espaços da ENESSO. 

Propíciar a socialização das culturas 

regionais.  
CN e CR  

CORESS e 

CONESS 

Intervenções culturais  na programações dos 

encontros que esteja em sintonia com a 

temática e metodologia do encontro. 

ampliar a concepção de cultura para 

alem das festas. 
CN e CR 

CORESS e 

CONESS 

 

Relações Internacionais 

Ações Justificativa Responsáveis Prazo 

Apoio às comissões de solidariedade já 

existentes: notas, campanhas, material 

audiovisual 

Fortalecer e dar visibilidade as lutas 

populares internacionais  

CN Relações 

Internacionais 

(Daniele) 

Permanente 

Mapear os encontros e entidades 

internacionais dos movimentos sociais 

Fortalecer a articulação com os 

movimentos sociais internacionais, 

principalmente latino americanos (via 

campesina, piqueteiros, etc.)  

CN Relações 

Internacionais 

(Daniele) 

Permanente  
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Comunicação 

Ações Justificativa Responsáveis Prazo 

Arquivos da ENESSO: 27 caixas que estão no 

CRESS SP para transferir para o CRESS RJ 

 

Deliberação do ENESS 

Pantanal. CRESS RJ 

disponibilizou um espaço para 

sede histórica da ENESSO. 

 

CN Beatriz, 

Ketinho e Tatiana/ 

CR’s Dara (5)  

Até 

novembro 

2014 

Blog/Site: 

 

- Articular informações CN + CR para manter blog 

atualizado;  

 

- Recuperar domínio e atualizar. Colocar links de 

vídeos e afins, com as pautas da ENESSO.  

Impulsionar a visibilidade da 

Executiva, manter o MESS 

atualizado, socializar os 

materiais e atividades da 

ENESSO. 

CN Comunicação 

(Tatiana e João) 

CR’s de 

Comunicação 

Recuperar o 

domínio: até 

novembro 

2014.  

 

Permanente  

Acessibilidade nas páginas da ENESSO: dialogar 

com o CFESS para a utilização dos recursos 

nesse sentido 

Para garantir o acesso aos 

materiais da ENESSO de 

acordo com os princípios e 

estatuto da Executiva e 

legislação brasileira 

CN Comunicação 

(Tatiana e João) e 

Secretaria (Renata 

e Jéssica) e CN 

Silvânia. 

Fazer 

contato com 

o CFESS: 

até outubro 

Permanente 
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Canal Youtube: 

Recuperar canal e condensar materiais 

produzidos nas regiões; aproveitar videos já 

existentes; campanhas de vídeos temáticos, mais 

didáticos; elaborar calendário de vídeos. E 

socializar vídeos com demais movimentos, 

tentando garantir sua acessibilidade.  

TEMAS DOS VÍDEOS: a) ENADE ; b) PNE; c) 

espaços de formação; d) foruns de supervisão de 

estágio; e) EBSERH (Maria I. Bravo, Profª. Sara); 

f) Universidade Popular ; g) Combate às 

Opressões (CN comunicação e Opressões).  

Os vídeos são formas 

pedagógicas de formação 

política para impulsionar e 

socializar as produções da 

Executiva com o objetivo de 

divulgar e acumular sobre os 

temas.  

CN Comunicação 

(Tatiana e João) 

CR’s de 

Comunicação 

Permanente  

Mapear os materiais já produzidos para torná-los 

acessíveis aos portadores de necessidades 

especiais  e elencar as prioridades: Estatuto 

2013, caderno de deliberações 2014, cartilha 

“ENESSO: Que bicho é esse?” , vídeo da 

EBSERH, vídeos de base 

Para garantir o acesso aos 

materiais da ENESSO de 

acordo com os princípios e 

estatuto da Executiva e 

legislação brasileira. Garantir 

nos arquivos da ENESSO 

exemplar dos documentos da 

executiva em braile, ampliado 

(de 20 à 24) e CD (em áudio). 

CN Comunicação 

(Tatiana e João) / 

CN Silvania. 
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Finanças 

 

Ações Justificativa Responsáveis Prazo 

- A Coordenação Nacional elaborará 

propostas de camiseta de acordo com as 

propostas da campanha e disponibilizará para 

as CRs modelos tradicionais das camisas da 

ENESSO para uso na região. 

  

- Quando a CRs elaborarem as artes de 

camisetas para além das propostas, ficarão 

responsáveis de repassar as artes gráficas 

para a CN, e esta divulgará no blog. 

 

- Coordenação Nacional poderá levar para os 

ELESS, ERESS camisetas para vender 

nestes encontros, bem como, a CRs poderá 

levar suas camisetas para venda nos ENESS.  

Entendemos estes instrumentos 

como essenciais para a realização 

das demais pastas da CN para 

garantia da autonomia financeira 

da ENESSO.  

A partir das discussões 

compreendemos que estes são os 

meios mais viáveis de fundo pra a 

executiva, levando em 

consideração alguns critérios, tais 

como: tempo de execução das 

tarefas, valor à ser investido e 

retorno, entre outras coisas. 

CN, CRs Janeiro 

 

 

Segunda 

quinzena de 

setembro 

 

1 maio de 

2015 

Os jornais serão vendidos por 1 real ou pelo 

valor que o estudante poderá contribuir. O 

valor será para o caixa da Coordenação 

Nacional.  

Pela necessidade de construir uma 

cultura de repasse financeiro das 

entidades de base e pela falta de 

efetividade do que este previsto no 

estatuto acerca deste ponto, 

CN, CRs Até o 

SRFPMESS 
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 compreendendo que esta faz parte 

de uma das principais políticas 

financeiras da ENESSO para 

garantir sua autonomia.   

Mapeamento dos CRs de finanças de cada 

região, para articular estratégias de garantir os 

repasses financeiros e políticos das regiões e 

anuidades. 

Pela necessidade de construir uma 

cultura de repasse financeiro das 

entidades de base e pela falta de 

efetividade do que esta previsto no 

estatuto acerca deste ponto, 

compreendendo que esta faz parte 

de uma das principais políticas 

financeiras da ENESSO para 

garantir sua autonomia.   

CN Finanças 

(Bruna, Beatriz e 

Leticia) / CRs de 

Finanças 

Dezembro 

Campanha: regularize a anuidade da 

ENESSO e ganhe uma bandeira, ganhe um 

brinde militante.  

 

Tende em vista que podemos não 

ter o retorno esperado, faz-se 

necessário este planejamento 

CN Finanças 

(Bruna, Beatriz e 

Leticia) e CN 

Comunicação 

(Tatiana e João) 

Final de 

Outubro 

Fazer orçamento de: agenda (contato 

CFESS), caderno de ata, chaveiro e boton. 

Entendemos estes instrumentos 

como essenciais para a realização 

das demais pastas da CN, além 

garantia da autonomia financeira 

da ENESSO. Entendendo estas 

entidades como nossas aliadas 

políticas. 

CN de Finanças 

(Letícia, Bia e 

Bruna) e CN 

Tatiana 

Permanente 
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Ofício para arrecadar fundos com sindicatos, 

professores, CFESS/CRESS  

 

Entendemos estes instrumentos 

como essenciais para a realização 

das demais pastas da CN, além 

garantia da autonomia financeira 

da ENESSO. Entendendo estas 

entidades como nossas aliadas 

políticas 

CN Secretaria 

(Jéssica e Renata) 

Permanente 
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