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"Somos trabalhadoras e trabalhadores, 

SOMOS ENESSO, somos diversas 

vozes na luta..."  



 

Coordenadores Regionais VI – “ 

Gestão por Todas as Vozes” 2014-2015 

 

 

Jackson Michel 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC/PR 

E-mail: jacksononile@gmail.com 

Telefone: (41) 9958-6234 

 

 

Natália Niedermayer  

Universidade Estadual do Oeste do Paraná  - UNIOESTE 

E-mail: natalia.niedermayer@gmail.com 

Telefone: (45) 9925-9826 

  

 

Bruna Luíza Freiberger 

Universidade Regional de Blumenau - FURB 

E-mail: freiberger.bruna@gmail.com 

Telefone: (47) 9167-0402 

 

 

Cezar Tavares 

Universidade Federal de Santa Catarina – USFC 

E-mail: cezartavares@gmail.com 

Telefone: (48) 9697-0873   

 

 

Jenifer de Lima Willrich 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

E-mail: jeniferdlw@gmail.com 

Telefone: (48) 9602-4139 

 

 



Cássio Eduardo da Silveira Tôndolo 

Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA 

E-mail: tondolocassio@gmail.com e/ou cassio_tondolo@hotmail.com 

Telefone: (55) 9921-5816 (vivo) e/ou (55)8152-1737 

  

Sídneyh Savaris Carvalho 

Universidade de Passo Fundo - UPF 

E-mail: ciddney@yahoo.com.br 

Telefone: (54) 9208-7118 

 

 

Vanessa Garcia  Robalo 

Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA 

E-mail: nessgarcia.sb@gmail.com 

Telefone: (55) 9662-6097 

 
 

  



 

Eixo - COMBATE AS OPRESSÕES 

 

Objetivo geral:  

 

Fortalecer o combate as opressões oriundas do sistema de exploração capitalista dentre elas, o machismo, racismo, homofobia, 

transfobia, xenofobia, entre outras na região VI da ENESSO, sul do Brasil.  

 

Objetivos 
Específicos 

Justificativa Metas Execução 

 

Prazos  

 

Elaboração de campanha 
visual de combate a 

opressões.  
 

 

 

 

 

Vivenciamos diversas 
formas de opressão na 

atualidade que precisam 
ser combatidas. A 

campanha visual é uma 
ferramenta que visa 

fortalecer o combate as 
opressões na região VI 

da ENESSO. O eixo 
combate as opressões é 
o eixo central na gestão 
“Por Todas as Vozes”. 

. 

 

- Elaborações de vídeos 
em relação a machismo, 

homofobia, racismos, 
xenofobia, 

antiproibícionismo, 
política anti-manicomial e 

diversas opressões;  
 

 Elaboração de Flayers 
online em relação as 

opressões; 
 

Modelos de camisetas em 
relação ao combate as 

opressões;  
  

- Garantir que as artes da 
campanha em combate 

as opressões estejam nos  
layouts do caderno ou 

agenda a ser construído 
pela Coordenação. 

 

 

Coordenadores Regionais 

de Combate às 

Opressões - 

Coordenadores Regionais 

de Comunicação - 

Centros e Diretórios 

Acadêmicos - 

Estudantes de Serviço 

Social - ENESSO Região 

VI 

 

Início da campanha 
Novembro e divulgação 

permanente; 
 

Pesquisa e elaboração 
dos Vídeos outubro e 

divulgação permanente; 
 

Camisetas Março de 
2015; 

 

Flayers 
permanentemente; 

 



 

Incentivar que as 
Calouradas políticas 

garantam momentos de 
formação e debate em 

relação ao eixo combate 
as opressões. 

 

 

As Calouradas políticas 
são espaços férteis para 

o despertar de 
consciência crítica, 

fomentando a discussão 
em torno da luta na 
região sul do Brasil, 

referente ao combate as 
opressões vivenciadas 
por trabalhadores no 
modelo capitalista de 

produzir e reproduzir as 
relações sociais. 

 

- Elaboração folder online 
informativo em relação a 
discussão do combate as 

opressões com fins de 
orientação para as 

Calouradas políticas; 
 

- Divulgação folder nos 
meios de comunicação 

online. 
 

 

Coordenadores Regionais 

de Combate às 

Opressões - 

Coordenadores Regionais 

de Comunicação - 

Coordenadores Regionais 

Política Pedagógica - 

Centros e Diretórios 

Acadêmicos - 

Estudantes de Serviço 

Social - ENESSO Região 

VI 

 

1º e 2º Semestre de 2015 

 

Formação de um Grupo 
de Trabalho que 

incorpore as discussões 
sobre a luta Anti-

proibicionista, no tema 
“guerra às drogas”, 

também “Redução de 
Danos e Luta 

Antimanicomial”. 
 

 

As problemáticas sociais 

que giram acerca destes 

temas merecem reflexões 

mais aprofundadas, para 

que sejam melhor 

enxergadas as 

contradições envolvidas, 

agregando conhecimento 

aos estudantes de 

Serviço Social da região 

sul.  

 

- Criação do GT; 
Construir metodologia 

para debate e 
socialização no ERESS; 

 

- Espaço no ERESS 
2015. 

 

Coordenadores Regionais 

de Combate às 

Opressões - 

Coordenadores Regionais 

de Política Pedagógica- 

Centros e Diretórios 

Acadêmicos - Secretários 

de Escola - 

 ENESSO Região VI  

 

Apresentação da 
metodologia no CORESS 

em janeiro; 
 

Espaço no ERESS 2015; 



 

Posicionar em relação 
aos acontecimentos de 
opressão presenciados 
recentemente no estado 
do Rio Grande do Sul. 

 

É papel da ENESSO 

combater todos os tipos 

de opressões 

presenciados pelos 

trabalhadores do estados 

que compõe a região VI, 

enxergamos que 

determinadas barreiras 

culturais da região, 

muitas vezes reproduzem 

valores machistas e 

patriarcais, quais 

combatemos. 

 

 

- Elaboração de uma nota 
de repúdio ao 

acontecimento recente de 
Machismo no Rio grande 

do Sul; 
 

- Elaboração de uma arte 
em relação a opressão 

vivenciada; 
 

-Divulgação desta arte 
online pelos canais de 

comunicação da regional. 

 

Coordenadores Regionais 

de Combate às 

Opressões - 

Coordenadores Regionais 

de Comunicação - 

Coordenadores Regionais 

Política Pedagógica - 

ENESSO Região VI 

 

Até dia 20 de setembro 

 

 

 

  



 

Eixo - UNIVERSIDADE E EDUCAÇÃO 

 

Objetivo geral:  

 

Juntamente com a Coordenação Nacional, construiremos a campanha “A Quem Serve o Seu Conhecimento?” No sentido de ampliar 

a discussão em relação aos projetos de educação e universidade hegemônicos na sociedade brasileira, ansiando na contra posição a eles, 

o projeto de universidade popular, bem como fortalecer a discussão da educação como uma ferramenta de transformação social.  

 

 

Objetivos 
Específicos  

Justificativa Metas Execução Prazos 

 

Aprofundar o debate na 
base (CAs e/DAs) e nos 
espaços da ENESSO na 

Região VI 
 sobre educação e os 

modelos de universidade 

que se contrapõem ao 

atual modelo vigente 

burguês, 

sendo um deles o projeto 

de universidade popular. 

 

A educação deve ser 
vista como ferramenta de 

transformação social, 
porém o modelo 

educacional em vigência 
do ensino básico ao 

universitário, não 
permitem a mudança da 
ordem classista vivida 

sociedade atual, servindo 
assim para acentuar a 

exploração sobre a classe 
trabalhadora e popular. 

  

- Encaminhar as escolas 

de Serviço Social da 

região VI os materiais da 

campanha da 

Coordenação Nacional da 

ENESSO “ A Quem Serve 

o Seu Conhecimento?” 

 

Informativos online sobre 

Universidade Popular, e 

dos movimentos que 

apoiam como MUP, 

GTNUP e ENMUP. 

 

-Orientação para 

discussão da temática 

nos Centros e Diretórios 

Acadêmicos; 

 

- Formação politica no 

CORESS; 

 

 

Coordenadores Regionais 

de Universidade - 

Coordenadores Regionais 

de Comunicação - 

Centros e Diretórios 

Acadêmicos - 

Estudantes de Serviço 

Social - ENESSO Região 

VI 

 

 

Novembro informativo 
online; 

 

Envio de materiais 
permanente;  

Datas dos eventos. 
 

Permanente e para 
atividades específicas, 45 

dias para escolas 
apresentarem suas 

propostas 



-Formação Política no 

SRFPMESS;  

 

-Formação Política no 

ERESS; 

 

-Relatoria dos espaços de 

discussão sobre a 

temática. 

 

 

 

 

 
Fomentar na base (CAs 

e/DAs) e nos espaços da 
ENESSO da Região VI o 
debate sobre o ENADE  

 

 

A ENESSO possui como 

luta Nacional o 

enfrentamento ao 

ENADE, entendido como 

exame de avaliação que 

não contempla a 

realidade da formação 

profissional de Serviço 

Social, tornando o diálogo 

com a base como meio a 

se buscar alternativas. 

 

 

Garantir que a cartilha da 

ENESSO em relação ao 

ENADE chegue as 

escolas do Serviço Social 

da região VI; 

  

-Articular junto aos 

CRESS e Região Sul II da 

ABEPSS a discussão; 

 

- Garantir um espaço de 

discussão sobre o 

ENADE e SINAES 

SRFPMESS 2015. 

 

 

 

 

Coordenadores Regionais 

de Universidade - 

Coordenadores Regionais 

de Comunicação - 

Centros e Diretórios 

Acadêmicos - 

Estudantes de Serviço 

Social - ENESSO Região 

VI 

 
 

 

 
Novembro 

 

(Seminário Regional de 
Formação Profissional 
Movimento Estudantil e 

Serviço Social); 
 

Debates gerais sobre o 
tema ficam como meta 

permanente. 

 

  



 

Eixo - MOVIMENTO ESTUDANTIL 

 

Objetivo geral:  

  

Articular para o fortalecimento do Movimento Estudantil de Serviço Social nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, buscando a integração entre os estudantes afim de viabilizar o reconhecimento enquanto MESS. 

 

Objetivos 
Específicos  

Justificativa Metas Execução Prazos 

 

Estudo Situação das 

Bases do  

Movimento Estudantil de 

Serviço Social. 

 

O MESS não se limita 
apenas a ENESSO e 

suas coordenações, ele é 
composto pelo movimento 
de base através dos CAs 

e DAs que são peças 
fundamentais para a 
organicidade da luta, 

sendo uma das funções 
da coordenação regional 

dar subsídios 
fortalecendo a BASE. 

 

 -Mapear os CAs e DAs 

da Região VI; 

-Contribuir na construção 

de novos CAs e DAs; 

 

- Analisar como os C.As e 

D.As estão formalizados 

(estatutos); 

 

-Promover debate e 

revisão estatutária se for 

preciso; 

 

 

 

Coordenadores Regionais 

de Movimento Estudantil - 

Coordenadores Regionais 

de Comunicação - 

Coordenadores Regionais 

Politica Pedagógica - 

ENESSO Região VI 

 

 

Mapeamento até 
Novembro; 

Demais metas 
permanente. 

 
 

Participação no FENEX - 
Fórum Nacional de 

Executivas 

 

 

O Fórum Nacional de 

Federações e Executivas 

de curso (FENEX) é tido 

como um espaço 

importante na história do 

movimento estudantil 

nacional, sendo relevante 

 
 

- Participação máxima de 
estudantes do Serviço 

Social; 
 

- Participação dos 
coordenadores(as) da 

região VI. 

 
 

Coordenadores Regionais 

de Movimento Estudantil - 

Coordenadores Regionais 

Politica Pedagógica - 

ENESSO Região VI 

 
 

Novembro de 2014 



e necessário a 

participação dos 

membros da ENESSO e 

do MESS neste espaço. 

 

 

Construção dos ELESS 

em cada estado 

(Levando-se em 

consideração as 

particularidades de cada 

localidade) 

 

Os encontros locais de 

estudantes de Serviço 

Social contribuem para 

articulação, socialização e 

troca de experiências, 

entre as alunos de 

Serviço Social do mesmo 

estado, ou de cidades 

mais próximas. 

 

-Mapear os ELESS 
existentes na Região VI 

 

-Informativo online sobre 
a importância dos ELESS 

 

Coordenadores Regionais 

de Movimento Estudantil - 

Coordenadores Regionais 

Politica Pedagógica - 

ENESSO Região VI 

 

Mapeamento Novembro; 
 

Informativo dezembro. 

 

Formação de um Grupo 

de Trabalho para propor a 

construção dum momento 

de socialização entre as 

entidades de Base (CAs e 

DAs) no ERESS. 

 

A base poderá conhecer 

a realidade dos centros e 

diretórios alheios através 

deste momento, 

dialogando problemáticas 

e ações, ligadas ao M.E. 

 

Elaborar metodologia de 
integração no intuito de 

socializar os desafios em 
atuar como MESS. 

 

 

Coordenadores Regionais 

de Movimento Estudantil - 

Coordenadores Regionais 

Politica Pedagógica -  

Centros e Diretórios 

Acadêmicos - Secretários 

de Escola 

ENESSO Região VI 

 

CORESS em janeiro; 
 

ERESS em Maio; 

 

 

 

  



 

Eixo-  FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Objetivo geral:  
 

Consolidar a luta pela qualidade da graduação em Serviço Social na região sul, garantindo a inserção da ENESSO nos diversos 

espaços de enfrentamento à lógica neoliberal, que objetiva o desmonte do estado como provedor das políticas sociais, particularmente 

educação e consequentemente formação profissional. 

 

Objetivos 
Específicos  

Justificativa Metas Execução Prazos 

 

Problematizar a temática 

EAD na Região VI. 

 

A ENESSO precisa estar 

em constante articulação 

para acumular e pensar 

em formas de 

enfrentamento ao ensino 

EAD, porém não 

excluindo a necessidade 

de entender a realidade 

dos estudantes 

trabalhadores, clientes 

desta modalidade de 

ensino. 

 

 

Compor o GT interno da 

ENESSO que discute a 

realidade do 

enfrentamento à 

modalidade de ensino 

EAD; 

  

 Aproximar estudantes do 

EAD da ENESSO; 

 

 

Coordenadores Regionais 

de Formação Profissional 

- 

Coordenadores Regionais 

Politica Pedagógica -  

Centros e Diretórios 

Acadêmicos - Secretários 

de Escola 

ENESSO Região VI 

 

 

Permanente 

 

Articulação constante no 

GT de Formação 

Profissional dos CRESS e 

discentes em ABEPSS 

região sul II sobre a 

modalidade ensino EAD; 

 

Há a necessidade de 

somarmos forças para 

construir formas de 

enfrentamento conjuntas 

ao ensino EAD, além, de 

reafirmar princípios em 

relação a projeto de 

formação profissional 

 

Articulação com os 
Conselhos Regionais; 

 

Participação dos GTs de 
Formação Profissional; 

 

Articulação com discentes 
em ABEPSS. 

 

Coordenadores Regionais 

de Formação Profissional 

- 

Coordenadores Regionais 

Politica Pedagógica -  

Centros e Diretórios 

Acadêmicos - Secretários 

de Escola 

 

Permanente 



defendido pelas entidades 

da categoria, 

reconhecendo a realidade 

do estudante trabalhador. 

 

ENESSO Região VI 

 

Garantir que as 

produções textuais 

apresentadas no 

SRFPMESS sejam 

publicados na coletânea 

de artigos, proposta pela 

Coordenação Nacional. 

 

Para estimular a 

produção teórica de 

estudantes e disseminar 

os estudos realizados. 

Afim de reconhecer a 

importância da pesquisa 

para a formação 

profissional. 

 

 

-Escolhas dos textos pelo 

comitê cientifico do 

Seminário Regional; 

 

- A coletânea se dará da 

seguinte maneira: 

publicação de 3 trabalhos 

por região com o tem 

relacionado a Formação 

Profissional e Movimento 

Estudantil. 

 

 

Coordenadores Regionais 

de Formação Profissional 

- 

Coordenadores Regionais 

Secretaria e 

Sistematização -  

Centros e Diretórios 

Acadêmicos - Secretários 

de Escola 

ENESSO Região VI 

 

Janeiro 

 

Participação dos 

formandos nos espaços 

dos CRESS; Conselhos 

de direitos e políticas. 

 

Ao finalizar o curso 

superior de Serviço 

Social, os egressos 

necessitarão de registro 

junto ao conjunto 

CFESS/CRESS de sua 

área de atuação, bem 

como conhecer de 

antemão o funcionamento 

dos mesmos e também 

de outros mais gerais. 

 

Agendar horário de visitas 

aos conselhos e articular 

a ida dos estudantes; 

 

Coordenadores Regionais 

de Formação Profissional 

- 

Coordenadores Regionais 

Comunicação -  

Centros e Diretórios 

Acadêmicos - Secretários 

de Escola 

ENESSO Região VI 

Permanente; 

 

 

 

 

 



 

 

Eixo - CULTURA 

 

Objetivo geral:  

  

Garantir as mais diversas expressões e manifestações culturais populares da Região VI nos espaços da ENESSO. 

  

Objetivos 

Específicos  

Justificativa Metas Execução Prazos 

 

Publicizar as produções 

artísticas de estudantes 

do Serviço Social da 

Região VI. 

 

 

 

Considerando o potencial 

artístico das e dos 

estudantes, buscaremos 

incentivar e valorizar as 

produções daqueles que 

disponham seus 

materiais, e daremos 

utilidade as poesias que 

já foram enviadas à 

ENESSO, e ficaram de 

fora da primeira edição do 

caderno “ENESSO Em  

Verso”. 

 

 

 

- Coletar e divulgar 

materiais que expressem 

a produção artística das e 

dos estudantes, como 

poéticas, teatrais, 

musicais, artes visuais 

(vídeos, desenhos e 

pinturas); 

 

 

Coordenadores Regionais 

de Cultura - 

Coordenadores Regionais 

de Comunicação - 

Coordenadores Regionais 

Politica Pedagógica - 

Centros e Diretórios 

Acadêmicos - 

Estudantes de Serviço 

Social - ENESSO Região 

VI 

  

Permanente. 

 

Garantir espaços 

Culturais nos Eventos do 

MESS 

 

Pensando em valorizar 

costumes e tradições das 

comunidades que se 

mantém neste processo 

de resistência contra a 

 

-Explorar as culturas 

regionais, priorizando a 

cultura local popular onde 

ocorrem os encontros da 

ENESSO; 

 

Coordenadores Regionais 

de Cultura - 

Coordenadores Regionais 

Politica Pedagógica -  

Comissão Organizadora 

 

Todos os eventos e 

espaços do MESS, além 

claro quando realizados 

em abrangência da 

ENESSO na Região VI. 



aculturação. Sem fugir 

dos nossos princípios 

políticos. 

 

 

-Intervenções culturais na 

programações dos 

encontros que esteja em 

sintonia com a temática e 

metodologia do encontro; 

 

-Ampliar a concepção de 

cultura para além das 

festas. 

 

dos Eventos - Centros e 

Diretórios Acadêmicos - 

ENESSO Região VI; 

 

Fomentar feiras de trocas 

de elementos culturais 

regionais populares nos 

espaços da ENESSO. 

 

Conhecer e tornar familiar 

a cultura de outras 

regiões do Brasil, para 

afirmação da “identidade 

local” e apreensão da 

dimensão mais extensa 

que envolve a “identidade 

nacional”. 

 

-Realizar as feiras; 

 

-Divulgar as feiras na 

programação dos 

eventos. 

 

 

 

Coordenadores Regionais 

de Cultura da ENESSO 

Região VI - Comissão 

Organizadora dos 

Eventos - Centros e 

Diretórios Acadêmicos. 

 

 

Todos os eventos e 

espaços do MESS e da 

ENESSO na Região VI. 

 

  



POLÍTICA DE COMUNICÃO  
 

Objetivo geral:  

  

Difundir as informações referentes ao Serviço Social, o combate às opressões e demais eixos da executiva nacional para os 

estudantes de Serviço Social, conduzir informativos para as escolas da Região VI, contribuindo assim com a manutenção da luta, bem 

como possibilitar o acesso as informações de todas as ações da gestão.  

 

Objetivos 

Específicos  

Justificativa Metas Execução Prazos 

 

Criar ações de 

comunicação via rede de 

internet para diálogo com 

a base. 

 

 Considerando que 

internet é o meio de 

comunicação mais 

influente e eficaz 

atualmente, utilizaremos 

as ferramentas 

disponíveis para  

aproximar os interesses 

dos estudantes. 

 

-Criar perfil da  

ENESSO 

Região VI; 

 

-Manter atualizado com 

informativos  

(FanPage e Blog); 

 

-Verificar e-mails; 

 

Coordenadores Regionais 

Comunicação -    

ENESSO  

Região VI 

 

-Perfil (25/09); 

 

 

 

-Permanentes; 

 

Trabalhar com 

ferramentas visuais 

gráficas para serem 

postas em divulgação 

pela internet; 

 

A explanação de algum 

tema, quando acontece 

numa dimensão artística 

visual, tem algum impacto 

significativo pra quem 

chega a mensagem. 

 

-Elaborar, banners, 

informativos e cartazes; 

 

-Propor e editar vídeos; 

 

Coordenadores Regionais 

Comunicação -    

ENESSO  

Região VI 

 

-Permanente 

 

Divulgar datas especiais 

de Combate às 

Opressões; 

 

Quanto mais pessoas 

conhecem as datas 

relativas a alguma luta 

contra opressões, mais 

expressão estas irão 

 

-Consultar calendário, 

identificar as datas e criar 

um específico da gestão; 

 

-Divulgar na data correta; 

 

Coordenadores Regionais 

Comunicação -    

ENESSO  

Região VI 

 

-12/10 

 

 

 

 



ganhar.  

 

 

 

-Permanente 

 

Repassar materiais da 

ENESSO feitos 

especificamente para 

pessoas com deficiências 

visuais; 

 

Garantir aos estudantes 

que possuem condições 

particulares de vida, que 

estejam a par do que a 

executiva produz 

textualmente; 

 

 

-Procurar formas de 

transpor os materiais 

existentes e criar os 

novos dentro desta 

exigência; 

 

Coordenadores Nacionais 

- Coordenadores 

Regionais Comunicação -    

ENESSO  

Região VI 

 

-Permanente 

  

 

  



POLÍTICA DE FINANÇAS 

 

Objetivo geral:  

 

A política financeira merece uma atenção plena pois é a partir deste recurso que teremos subsídios para construir uma militância 

autônoma, orgânica, aproximando a ENESSO das escolas, buscaremos garantir que coordenadores regionais possam estar presentes em 

todos os espaços do MESS na região VI. 

 

Objetivos 

Específicos  

Justificativa Metas Execução Prazos 

 

Produzir diferente 
materiais para venda nas 
escolas de Serviço Social 

da Região VI 

 

Faz necessário um sólida 

política financeira na 

região para a 

organicidade do MESS 

bem como sucesso da 

gestão. Assim as ações 

visam contribuir nas 

finanças da coordenação. 

 

 

´-Elaborar um modelo de 

camiseta com logo do 

Serviço Social e o 

símbolo da ENESSO RVI; 

 

-Botons da ENESSO e 

diversas temáticas em 

relação a ao combate as 

opressões; 

 

-Orçamento de uma 

agenda e ou Caderno da 

RVI com a temática 

combate as opressões. 

 

 

Coordenadores Regionais 
responsáveis pela política 
de finanças da Região VI 

 

Arte: 1 semana de 

outubro 

Orçamentos: 10 outubro  

 

Arquivos: Jenifer prazo 01 

outubro 

Orçamento: 10 de outubro 

Suelen; 

 

Proposta, layout: 

Campanha combate as 

opressões UCS, CRs 

Comunicação 

Orçamento: UCS CRs 

finança 

Mesmo prazo anterior 

 

 

 

  

 

  



EVENTOS 

 

Objetivo Geral: 

  

Os eventos da executiva são momentos nos quais os estudantes terão a oportunidade de conviver com outros, de cidades e estados 

diferentes, aproximando a integração entre inúmeras realidades distintas, servindo assim para equacionar os diversos conhecimentos em 

torno do Serviço Social. 

 

EVENTO QUANDO ONDE CO INFORMES 

 

SEMINÁRIO REGIONAL 
DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E 
MOVIMENTO 

ESTUDANTIL DE 
SERVIÇO SOCIAL - 

SRFPMESS - REGIÃO 
VI/SUL. 

 

Até dezembro de 2014 

 

UNIOESTE - Toledo- PR 

 

UNIOESTE, FURB, 
UNIPAMPA, UPF e 

Coordenação Regional 
 

 

Reuniões mensais e 
também presenciais. 

 

CORESS  

 

Possivelmente em janeiro 
de 2015 

 

- 
 

 UNISC, UFSC e 

Coordenação Regional VI 

 

 

 

Proposta de realizar 
evento na UNIPLAC 

Lages, se não for possível 
tentaremos levar o evento 

para a UFSC. 
 

 

EGESS - Encontro 
Gaúcho de Estudantes de 

Serviço Social 
 

 

Entre março e abril 2015 

 

Universidade de Passo 
Fundo - Passo Fundo RS 

 

UPF, UNIPAMPA e 
Coordenação Regional 

 

Será garantido no 
CORESS um espaço para 
discutir a programação do 

egess 

 

ERESS  
 

Maio de 2015 

 

 

UEPG 

 

UEPG, FURB, 
UNIPAMPA 

 

 

Estabelecer vínculos com 
a escola sede. 

 

 

SEMINÁRIO NACIONAL 
 

Será no segundo 
 

UPF 

 

UPF,UNIOESTE, UFRGS 
 

Sugestão nome de 



DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL E 

MOVIMENTO 
ESTUDANTIL DE 

SERVIÇO SOCIAL - 
SRFPMESS  

semestre de 2015 (a confirmar), UCS, CR e 
CN 

referência Yolanda 
Guerra, presidente do 

CFESS 

 

 

 

  

 

  



 

PESQUISA DE OPINIÃO  

 

A coordenação irá executar uma pesquisa de opinião com objetivo de estudar a realidade do MESS na região VI, além de garantir 

uma análise em relação a opinião dos militantes sobre os espaços da MESS e ENESSO. Nesse sentido a pesquisa será fonte de geração 

de dados sobre o perfil do MESS funcionando como estudo situação da região VI.  

 

 

●  Construir um formulário de pesquisa; 

● Garantir sua aplicação na base (CAs/DAs); 

● Analisar os dados; 

● Divulgar dados; 

● Até dezembro a pesquisa e a analise será concluída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


