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1. APRESENTAÇÃO 

O Movimento Estudantil de Serviço Social (MESS) é historicamente reconhecido por 

sua organização, politização e pelo seu caráter combativo. O reflexo dessa realidade 

e o motivo da mesma são os fóruns de debates existentes no movimento, como os 

encontros realizados anualmente, com discussões políticas e profissionais que ao 

longo de sua história vêem sendo realizados com estudantes, profissionais e a 

sociedade, contemplados através de mesas de debate ou em oficinas e/ou painéis.  

Diante disso, temos como um desses espaços políticos o Encontro Regional de 

Estudantes de Serviço Social – ERESS. O ERESS é o encontro máximo de 

deliberação realizado pelas sete regiões na qual a Executiva Nacional de Estudantes 

de Serviço Social - ENESSO, encontra-se dividida atualmente, que tem por objetivo 

reunir, anualmente, as (os) estudantes das regiões em torno de temas referentes à 

conjuntura, universidade, movimento estudantil, formação profissional, cultura 

e combate as opressões, além de outras questões específicas de cada região 

previamente definidas pelo Conselho Regional de Entidades Estudantis de Serviço 

Social - CORESS, com o propósito de aprofundar a discussão das prioridades da 

Coordenação Regional da ENESSO.  

O XXXIII Encontro Regional de Estudantes de Serviço Social – Região V será 

realizado por três escolas de Serviço Social do Espírito Santo – EMESCAM, 

Faculdade Salesiana e UFES, em conjunto com a ENESSO Região V e a 

Representação Discente em Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social – ABEPSS Região Leste, visando o fortalecimento do Movimento Estudantil 

de Serviço Social a nível estadual e regional. 

Por isso o conjunto de escolas vão trabalhar juntas na realização do XXXIII ERESS 

nos dias 21, 22, 23 e 24 de abril de 2011, que conta com a expectativa de 1000 

estudantes de Serviço Social pertencentes à Região V, composta pelos dos estados 

de Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Realizar o ERESS no Espírito Santo é a oportunidade de fortalecer a profissão e o 

movimento estudantil dentro do estado, a fim de agregar para o movimento 

estudantil e categoria profissional, a nível regional, discussões pertinentes debatidas 

a nível nacional.  

O encontro, que contará com a participação das escolas de Serviço Social em 

âmbito regional, terá nesse espaço um momento de integração destas, no sentido 

aproximar os estudantes dos debates realizados no interior da categoria profissional 

de Assistentes Sociais e permitir aos mesmos conhecer e compreender as 

particularidades de cada estado e escola de Serviço Social.  

Vale dizer também que a realização desse encontro no Espírito Santo possibilita, 

sobretudo a muitos estudantes do estado a participarem de um fórum de discussão 

do curso, uma vez que devidas circunstâncias pessoais e/ou econômicas, muitas 

não têm a oportunidade de se deslocarem a outros estados para participarem 

dessas discussões. 

Atualmente, é possível observar que os movimentos sociais passam por um período 

de forte refluxo e dentro do movimento estudantil de Serviço Social isso não é 

diferente.  

Contudo, visualiza-se a importância do Movimento Estudantil dentro da formação 

profissional do estudante de Serviço Social, visto que o corte do curso perpassa por 

um projeto societário diferente do que hoje se encontra posto. Dentro desse 

contexto, o Movimento Estudantil de Serviço Social tem por objetivo possibilitar a 

compreensão da realidade política e, principalmente, realizar a discussão a partir 

dos princípios no qual o projeto ético político do Serviço Social se pauta.  

Assim, trazer a discussão do curso e da profissão para dentro do estado do Espírito 

Santo não é só uma forma de fortalecimento, mas também uma forma de se 

valorizar o curso de Serviço Social, seus acadêmicos e também a categoria 
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profissional de Assistentes Sociais. O caráter a qual se propõe o encontro é de fato 

fazer com que seus participantes sejam capazes de compreender a profissão de 

Serviço Social a partir de sua história combativa, regada a luta e com corte reflexivo 

e crítico. 

3. OBJETIVOS 

 

 Propiciar o debate entre os estudantes da região V para aprofundamento 

teórico-metodológico e ético-político da profissão; 

 Fomentar e ampliar os espaços de discussão entre os estudantes de Serviço 

Social; 

 Incentivar os estudantes a participar da construção de uma nova realidade no 

MESS (Movimento Estudantil de Serviço Social), chamando-os a fazer parte 

do Movimento Estudantil e demais Movimentos Sociais; 

 Debater a profissão de Serviço Social, assim como a inserção dos 

Assistentes Sociais nos diferentes campos de atuação profissional bem como 

os seus desafios. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A construção do ERESS é um processo coletivo que envolve entidades 

responsáveis pela sua realização. Sendo elas: Executiva Nacional de Estudantes de 

Serviço Social (ENESSO), Representação discente da Associação Brasileira de 

Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS Leste) e as escolas de Serviço 

Social EMESCAM, Faculdade Salesiana e UFES. 

 

A organização do encontro terá a seguinte divisão metodológica: 

 

 Elaboração do Projeto do Encontro; 

 Elaboração da Pauta do Encontro a ser definido pelo Conselho Regional de 

Estudantes de Serviço Social; 

 Criação das Comissões Organizadoras; 
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 Apoio das Escolas de Serviço Social organizadoras do encontro e dos órgãos 

administrativos destas escolas; 

 Apresentação do Projeto para captação de recursos; 

 Contato com palestrantes; 

 Realização do XXXIII Encontro Regional de Estudantes de Serviço Social; 

 Entrega de certificados; 

 Avaliação do encontro. 

 

 

5. ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO 

 

     5.1 INFRAESTRUTURA 

 

 Espaços a ser determinado de acordo com a disponibilidade do local 

solicitado; 

 Estrutura de apoio que o local puder dispor para alimentação, vestiários e 

salas para alojamentos; 

 Equipamentos de recursos audiovisuais, disponíveis nas Escolas de Serviço 

Social do ES, tais como recursos de informática, telefone, dentre outros; 

 Aparelho de som para a Plenária e Eventos Culturais; 

 Espaço a ser determinado para a realização dos Eventos das Noites Culturais 

e Alojamentos; 

 Organização das Brigadas de estudo e trabalho; 

 Segurança e saúde. 

 

5.2  MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 

 250 Cartazes;                                      

 1100 Folders;                                    

 25 Resmas de papel A4;                    

 1100 Pastas de papel;                     
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 1100 Canetas;                                  

 1100 Crachás;                                  

 25 Rolos de durex (fita larga);   

 10 tesouras; 

 Papel higiênico; 

 Clipes de papel; 

 03 caixas com 05 mil Grampos; 

 10 Grampeadores; 

 25 canetas piloto; 

 03 potes de cola; 

 100 folhas de papel cenário; 

 20 rolos de fita crepe; 

 05 computadores com impressora; 

 1100 bolsas personalizadas; 

 200 camisas personalizadas; 

 1100 canecas; 

 2280 certificados, sendo: 1100 certificados para participantes; 1100 

certificados para participantes das oficinas; 20 certificados para palestrantes; 

60 certificados para comissão organizadora; 

 1100 pulseiras de identificação; 

 4400 preservativos masculinos; 1100 géis lubrificantes. 

 

5.3 ALIMENTAÇÃO 

 

   Café e água para todas as mesas; 

  Três refeições diárias: Café da manhã, Almoço e Jantar; 

  Garantir lanche aos participantes entre almoço e jantar. 

 

5.4 DIVULGAÇÃO 

 

 Faixas para informação; 

 Certificados para encontro, oficinas, palestrantes e comissão organizadora; 
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 Banners. 

 

5.5 EQUIPE DE TRABALHO 

 

 Comissão Organizadora. 

 

5.6 COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

 Centros Acadêmicos das Escolas EMESCAM, Faculdade Salesiana e UFES; 

 ENESSO Coordenação Nacional e Coordenação Regional; 

 Representante discente em ABEPSS Região Leste. 

 

    5.7 COMISSÕES TEMÁTICAS 

 

 Comissão Geral; 

 Comissão de Infraestrutura; 

 Comissão de Comunicação; 

 Comissão de Alimentação; 

 Comissão de Finanças; 

 Comissão de Cultura e Lazer; 

 Comissão de Mesa. 

 

   5.8 INSCRIÇÕES 

 

 Para participação no encontro. 

 

5.9 TEMA E PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO 

 

A serem definidos no Conselho Regional de Entidades Estudantis de Serviço Social 

(CORESS). Estatutariamente a reunião do conselho deve acontecer no mês de 

dezembro. Nele será construída a dinâmica do encontro, ou seja, sua programação, 

pauta, nome das mesas, palestrantes e tema. 
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O CORESS conta com a participação das entidades de bases do curso de Serviço 

Social. É composto pelos Centros e Diretórios Acadêmicos de Serviço Social dos 

estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, ENESSO (Nacional e/ou 

Regional) e representação discente em ABEPSS Região Leste, responsáveis em 

organizar o encontro em conjunto.  
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Mesa de conjuntura 

Crise estrutural do capitalismo: - contexto europeu e reflexos 

no Brasil 

EIXO 2: DESAFIOS PARA O GOVERNO DILMA 

 CARCANHOLO – UFES/ECONOMIA 

Mauro Luiz Iasi - UFRJ 

 

EIXO 1: ACIRRAMENTO DA QUESTÃO SOCIAL 

CESAR ALBENES – EMESCAM E UFES 

 

MESA DE UNIVERSIDADE/ FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

EIXO 1:  A precarização e expansão do ensino superior publico 

e privado no serviço social 

Elaine B. - uerj 

 Marina Barbosa - ufjf 

 Ana Lívia Coimbra - ufjf 

EIXO 2:  Os rebatimentos da precarização na formação 

profissional e o projeto ético político 

Juliana Melim – ufes/ cress  

Ednéia de Oliveira - ufop 

 Virgínia Carrara - ufop 

 Ana Maria Ferreira - universo 

 

MESA DE MOVIMENTO ESTUDANTIL 
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EIXO 1: A importância da formação política no ME 

EIXO 2: A importância do trabalho de base em unidade no 

MESS 

Vitor César – DCE UFES 

ENESSO - Coordenação nacional e regional 

  

MESA DE CULTURA 

EIXO1: MÍDIA PARA QUE E PARA QUEM? COMUNICAÇÃO 

POPULAR COMO ALTERNATIVA. 

 MOVIMENTO O OLHO DA RUA (VILA VELHA) 

 ENECOS 

 

EIXO2: CULTURA MARGINAL  

 GASPAR – COLETIVO E HIPHOP LUTARMADA 

  FEJUNES 

 

PLENÁRIA DE COMBATE ÀS OPRESSÕES 

 MOVIMENTOS: 

 SANTA SAPATARIA (LGBT); 

 FEJUNES/ MOVIMENTO NEGRO; 

FÓRUM DE MULHERES; 

SAÚDE MENTAL. 
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ERESS 2011 

TEMA “SE MUITO VALE O JÁ FEITO, MAIS VALE O QUE SERÁ!” 

(“ECOS DA DITADURA”) 

LEMA: A ÚNICA LUTA QUE SE PERDE É A LUTA QUE SE 

ABANDONA  

 

 

 

REPRESENTAÇÃO DISCENTE ABEPSS: 

Balanço a respeito da dificuldade de diálogo da representação discente 

com a ABEPSS e falta de disponibilidade dos militantes para tal 

atuação. 

Encaminhamento: a discussão da representação será feita no próximo 

ERESS, até lá não teremos representação. No ENPESS será entregue 

uma nota esclarecendo a discussão que foi feita no CORESS e a 

posição política que foi tirada. 

 

 

AVALIAÇÃO DO ENCONTRO: 

 

Infra-estrutura disponibilizou uma boa relação entre os militantes e 

possibilitou o avanço das discussões de maneira satisfatória. A 

comissão organizadora fez um papel fundamental e proporcionou a 

melhor maneira para a realização do CORESS. 

Sobre o curso de formação política faltou pensar melhor a participação 

de todos para que fosse mais produtivo entendendo que este é um 

espaço de fundamental importância para os militantes. 
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Apesar do espaço ter sido proveitoso não é a melhor opção ter poucas 

representações, é necessário pensar em mais mobilização, apesar de 

que, pelo fato de ser no final do período e perto do ENPESS, torna mais 

difícil convocar todas as escolas para participar ativamente do MESS. 

Amadurecimento das propostas! 


