
RELATORIA DO XLI CONSELHO REGIONAL DE 

ENTIDADES ESTUDANTIS DE SERVIÇO SOCIAL DA 
REGIÃO VI - CORESS GUARAPUVU 

Escola sede: UFSC - CALISS 

Realizado em 08, 09 e 10 de fevereiro de 2019. 
 
 

Relatório referente à 41ª edição do Conselho Regional de Entidades Estudantis 
de Serviço Social - CORESS, que tem como objetivo construir coletivamente o 41º 
Encontro Regional de Estudantes de Serviço Social - ERESS da Região VI (Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná) e contribuir para a articulação política entre as 
entidades de base da Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social - ENESSO.  

O XLI CORESS Guarapuvu foi sediado pela Universidade Federal de Santa 
Catarina, e recebeu esse nome devido à árvore Guarapuvu que é símbolo de 
Florianópolis e remete à tarefa de enraizar a Executiva por todo o Brasil, fortalecendo 
as bases e florescendo a manhã desejada.  

Participaram do encontro 37 estudantes, sendo estes/as representantes de 11 
escolas da região: UFSC, FURB, UFSM, UFRGS, UNISINOS, UFPR, UNIBRASIL, 
FATEC, PUC PR, UEPG e UNICENTRO. O documento a seguir foi construído por 
muitas mãos e pode ser usado como base para os próximos encontros que virão! 
 

Dia 8 de fevereiro de 2019 
Início: 20 horas e 30 minutos 
Relatora: Leticia Maria, Unisinos 
Facilitadoras Giulia e Mayara, UFSC 
Apresentação do Método Josué de Castro + Divisão em Brigadas + 
Monitoramento do Plano de Lutas 
 
 

Teve início com apresentação das brigadas, conforme o Método Josué de 
Castro (Anexo 1 ao fim da relatoria). Após leitura de um documento sobre o método e 
propostas de tarefa para as brigadas, foram apresentados os estudantes que serão 
as referências da Comissão Organizadora nas brigadas: Gabriel (FURB) na brigada 
branca e Julia Coelho (UFSC) na brigada vermelha. Após, foi feita a leitura e 
aprovação do regimento interno (Anexo 2 ao fim da relatoria) e a apresentação da 
programação. 

Para o início do espaço de avaliação do Plano de Lutas foi proposta uma 
apresentação das entidades estudantis de Serviço Social. A estudante Mayara falou 
sobre a proposta de monitoramento para garantir a efetividade desse planejamento, 
lembrando que a gestão/região realizou o Planejamento Estratégico Regional - PER 
em 2018. Debate sobre a metodologia do monitoramento. Ao fim, acordou-se fazer a 
leitura por eixo e ao fim discutir a materialização (ou não) das ações, tendo retorno da 
CN na pessoa da estudante Letícia UNISINOS, da CR e das entidades de base. 
 
Eixo Formação profissional 

Letícia falou sobre as tarefas entre PEN e PER não serem as mesmas. Não foi 
feito um GT de formação, mas compõe a Frente Nacional pela Formação e Trabalho 
de Qualidade em Serviço Social e vem conquistando espaço no ENPESS e está na 



organização do CBAS. A região apontou a importância da Campanha contra o 
ENADE. A UFSC fala que não atingiu todas as estudantes que realizaram a prova 
pela campanha ter ficado muito “em cima da hora”, e informa que está coletando 
ementas para a elaboração de ementa da disciplina acadêmica de gênero, classe e 
etnia que foi conquistada, ainda como optativa, pelo movimento estudantil composto 
pelo CALISS e pelo Coletivo de Estudantes Negros de Serviço Social da UFSC. Sobre 
a Comissão de Articulação, Formação e Trabalho do CRESS, houve repasse de 
participação, porém de dificuldades de serem ouvidos enquanto representação 
estudantil. Além disso, informa que participa da Comissão de Estágio, que ainda não 
iniciou os trabalhos. A FURB não tem a disciplina de gênero, raça e etnia. A PUC PR 
não evoluiu muito no debate sobre o ENADE, mas teve algum debate em sala de aula, 
pela abordagem que a universidade deu ao exame. No estado do Paraná não tem 
Comissão de estágio. Na Unisinos fizeram a campanha contra o ENADE do jeito que 
conseguiram, tendo em vista a situação do curso de Serviço Social que vem 
enfrentando demissão de professoras e deslocamentos de professores de outras 
formações. A UFPR conseguiu fazer algum debate, após a divulgação da campanha 
divulgada no SRFPMESS. Não teve força na elaboração do módulo de gênero, classe 
e etnia. O estudante Lucas trouxe a história de construção do Fórum Nacional pela 
Qualidade da Formação e Trabalho em Serviço Social, em 2017, tendo outras 
entidades que possam contribuir nesse enfrentamento. A relatoria e os trabalho do 
SRFPMESS não foi divulgada. O estado do Paraná fez EPESS e obteve ótimas 
experiências. UNIBRASIL fez alguns repasses sobre articulação com escolas do PR 
de metodologias de ABC do MESS. A Unisinos está buscando estratégias de acolher 
e aproximar estudantes e tem espaços de prés e pós encontros esvaziados. A UFSC 
fala da calourada de 1 semana realizada pela escola, que fazem os prés e pós 
encontros e estão montando um roteiro de ABC do MESS entre secretárias de escola 
e coordenação regional que fuja da repetição de siglas e deem mais importância para 
as lutas tocadas pela ENESSO. O Gabriel da FURB, traz que o CA não está fortalecido 
e sente falta desses materiais de base. A Julia da UFSM fala da necessidade da 
formação política, que fizeram pós-ENESS nesse sentido e trouxe a boa experiência 
de trabalhar o texto “O desafio é reencantar-se” na Semana acadêmica. Além disso, 
o estado do Rio Grande do Sul tentou fazer um EGESS, que tinha estrutura na UFSM, 
mas não conseguiu mobilizar devido à paralizações e construções das Frentes Anti-
fascistas. A estudante Maju da UFSC fala das articulações que o CALISS faz para 
além do curso, no CSE, no DCE. É um dos CAs mais combativos da UFSC. A 
estudante Vitória, da UFPR, fala da cartilha que fizeram com as siglas do MESS. A 
Julia da UNIBRASIL, fala que construíram o EPESS e coloca a possibilidade de 
contribuir nos demais encontros locais, também informa que fazem pré e pós 
encontros entre as 6 escolas de Curitiba e ressalta a importância de encaixar na sala 
de aula os debates dos encontros. Júlia, da UFSC e CR faz auto-crítica e fala que a 
gestão não tem compartilhado suas articulações com o CRESS e atividades. 

Encaminhamentos: Relatoria será em forma de resumo estendido, com contato 
das autoras dos trabalhos da SRFPMESS. Prazo: 15 dias. 
Envio das ementas para a CR Júlia da UFSC das atividades de gênero, classe e etnia. 
Prazo: 15 dias. 
Região compartilhar entre si as metodologias do ABC do MESS para calourada. 
Prazo: 30 dias. 
 
Eixo Movimentos Sociais 



O CALISS/UFSC informa que compõe a construção do II ENE, da Frente 
Nacional Contra a Privatização da Saúde e da Frente de Apoio às Ocupações 
Urbanas, além de terem ido ao EIV e realizado roda de conversa sobre movimento 
estudantil na batalha de rap da cidade. Também relembra que na última paralisação 
do curso no período eleitoral, mais de 50 estudantes se aproximaram da Ocupação 
Marielle Franco, foram à escolas e postos de saúde dialogar com as trabalhadoras 
sobre o projeto de Bolsonaro. É apontada a inserção da UNISINOS no movimento 
antifascista, e que este ano não participaram do VER, mas tiveram participação do 
curso de Serviço Social na Ocupação do Justo e do CASS nas mobilizações em Porto 
Alegre. A UFSM busca outras articulações com trabalhadores, alguns no EIV e no 
VERSUS. 

Encaminhamentos: Elaborar estratégias para chamar as estudantes para a 
luta, como levar bandeiras e camisetas nas mobilizações e fazer blocos da ENESSO. 
CR fica responsável por construir localmente o 8M e criar uma campanha entre a 
região, fazendo um vídeo. 
CR fica responsável por gravar um vídeo chamando e agitando as estudantes para o 
ERESS. 
CRs e SE ficam responsáveis por pensarem propostas de metodologias para as 
setoriais do ERESS com direcionamento anticapitalista e com viés organizativo 
(nomes serão discutidos em reunião da gestão).  
 
Eixo Cultura 

O CALISS/UFSC informa que realizou uma mesa sobre cultura numa 
perspectiva marxista na última semana acadêmica e conseguiu avançar muito na 
discussão. Na UNISINOS também trataram de cultura na semana acadêmica com 
história do RAP.  

Encaminhamento: Fomentar o debate de cultura na semana de calouros. 
 
Eixo Universidade e Educação 

O CALISS informa que está ativo nas lutas pela permanência estudantil, no 
movimento pela ampliação da moradia estudantil na UFSC, e compondo o Comitê de 
ações afirmativas, e por isso aponta a necessidade da ENESSO retomar o 
estudo/discussão sobre a Política Nacional de Assistência Estudantil abordada no 
caderno de deliberações. Além disso, o Caliss esteve presente na etapa estadual 
preparatória para o ENE, de atividades da Coordenação local e tentando se inserir na 
Coordenação para construir o ENE e avançar num projeto de educação classista e 
combativo. A Coordenação Nacional vem avançando pouco no eixo de Universidade 
e Educação, não conseguindo participar das reuniões convocadas pelo ANDES para 
o ENE. Em Curitiba, percebe-se que o estágio é visto como política de assistência 
estudantil. Dentro da PUCPR, “Unidas/os todas/os ficarão de Pé” foi o coletivo criado 
para esse debate. A Julia da UNIBRASIL e da CR faz repasse de que a região tem 
dinheiro em caixa, sendo parte de venda de adesivos e que as reuniões têm relatoria 
e podem ser disponibilizadas para o conjunta das entidades que não compõem a 
gestão atual. 

Encaminhamentos: Que as representações regionais estejam compondo as 
etapas estaduais do ENE e se preparando para ir ao encontro que será dias antes do 
ERESS em Brasília se possível.  
A CN pede que as entidades de base preencham o formulário sobre políticas 
financeiras. 



Os eixos não debatidos até aqui serão encaminhados em reunião online no dia 24/02 
às 19h. 
 

Dia 9 de fevereiro de 2019 
Início: 9 horas 
Relatora: Mariana, Unisinos 
Facilitadora: Júlia I., UFSC 
Boas vindas + Repasses (GT ENESS + C.O ERESS) + 
Metodologia de Revisão Estatutária 

 
O espaço de “Boas Vindas” iniciou às 08h45min, logo após o Café da manhã 

com a apresentação da Comissão Organizadora presente: Giulia (UFSC, Secretária 
de escola); Mayara (CR, UFSC), Larissa (UFSC), Gabriel (FURB, Secretário de 
Escola), Beatriz (UFSC), Maurício (UFSC), Bruna (UFSC), Maria Júlia (UFSC), Márcio 
(UFSC), Julia C. (UFSC) e Júlia I. (CR, UFSC). 

Foi explanado a respeito dos objetivos, encaminhamentos e deliberações, 
cujas devem ser contempladas e construídas nesse XLI CORESS Guarapuvu, tendo 
como base as diretrizes estatutárias. Estabeleceu-se o prazo de 45 dias para 
publicização do relatório financeiro do XLI CORESS. Reafirmou-se o conceito método 
Josué de Castro como uma alternativa para uma nova práxis, entendendo o método 
de divisão de tarefas para além disso, situando em uma nova lógica de coletividade e 
socialização do trabalho. Firma-se o compromisso de que sempre que a programação 
precisar ser alterada, esta será registrada nos quadros que ficam nos corredores. 
 
Repasse GT ENESS 

Às 9h iniciou-se o Repasse do Grupo de Trabalho do Encontro Nacional das 
Estudantes de Serviço Social (GT ENESS); A Julia (UNIBRASIL – PR), uma das CR 
que compõe a CO do ENESS, relatou que já ocorreram duas reuniões desta comissão. 
O foco no momento vai ser a estrutura, sendo que a partir disto conseguirá definir a 
alimentação e já ter uma noção de custos de inscrição. Os espaços pré-selecionados 
são o CEPATI, (que possui custos de aluguel e limitação de vagas para 
aproximadamente 350), e ainda, espaço da UTFPR, ou ainda, a divisão em 
alimentação e alojamento entre UFPR e UTFPR. Caso não se consiga o RU acredita-
se que será recorrido à economia solidária e pequenos produtores da região. Salienta-
se que a CO está reduzida, mas há confiança no trabalho.  

A CR Julia (UFSC) salienta que o ENESS é uma responsabilidade regional, 
apesar de estar geograficamente localizado no estado do Paraná, pensando que o 
Encontro que está sendo construído tem abrangência nacional e que outras escolas 
da região também podem participar do GT. O GT compromete-se a tentar realizar as 
reuniões em espaço com Skype para que as demais escolas da região possam somar 
na construção. É questionado se a resposta da instituição de ensino for negativa 
quanto a utilização da estrutura para sediar o encontro, se é consenso a utilização do 
CEPATI, com todas suas limitações supracitadas (aluguel, limitação de vagas); Avalia-
se a necessidade de contemplar o fator climático do alojamento, tendo em vista que 
este se dará no inverno e também o objetivo de baratear o encontro. 
 
Repasse CO ERESS 

A Unisinos, enquanto universidade privada e escola sede do ERESS, possui 
limitações com relação ao alojamento. Comunica dois possíveis espaços, sendo o 



Centro de Eventos Municipal, ou ainda, o Parque dos Trabalhadores. A alimentação 
será viabilizada, também, de maneira autônoma da Universidade. Comunica-se que o 
Banco do CASS é o Sicredi, sendo entendido como um banco difícil para as outras 
escolas. Aponta-se a Caixa Econômica Federal como alternativa. Sugere-se também 
a utilização de mais de um banco para facilitar o depósito. Discute-se a disponibilidade 
da data do 20 de junho, mas pontua-se que fica com o tempo curto de 1 mês para o 
ENESS, complicando a situação financeira das escolas para participar dos dois 
eventos.  

Encaminhamento: Data do ERESS fica para o Feriado de Páscoa (18, 19, 20 e 
21 de abril) como prioridade. 
 
METODOLOGIA PARA REVISÃO ESTATUTÁRIA DA RVI 

Inicia-se o espaço de construção e aprovação de metodologia Estatutária do 
ENESS às 09:45h. Tendo em vista que este ano haverá revisão estatutária no 
Encontro Nacional, se tem a necessidade de construir uma metodologia unificada para 
todas as escolas da região, a fim de ajudar no processo de discussão do estatuto. 

Explica-se o que significa o ENESS ESTATUTÁRIO, destacando que o 
Estatuto deve corresponder à realidade político-organizacional das entidades de base 
da Executiva. A metodologia do espaço será a apresentação de propostas de 
metodologia, discussão e aprovação. 

A Discente Regional Analu (UFPR – LITORAL) lê o documento de proposta de 
metodologia elaborado do Encontro Paranaense de Estudantes de Serviço Social 
(Anexo 3 ao fim da relatoria). 

A CR Júlia lê proposta de metodologia elaborada pela UFSC para revisão 
estatutária da Região VI. 

No momento de defesa das metodologias apresentadas, Julia da UNIBRASIL 
apresenta a experiência que originou a metodologia do Paraná, discussão em GDs e 
construção do documento junto às escolas.  

A UFSC relata que partiu da proposta de metodologia do Paraná, mas que as 
propostas também divergem em alguns sentidos: embora seja consenso que o 
estatuto venha das bases, a UFSC acredita que os pré-modelos sejam feitos por 
escola com sua base, e não por várias escolas juntas, entendendo que a base não 
viajará junto até outra escola para participar da discussão, o que resultaria numa 
revisão feita por poucas cabeças. Esses pré-modelos seriam enviados à CR, 
sistematizados e apresentados no ERESS, pois entende que deve-se discutir 
regionalmente o estatuto, criando consensos e expondo as divergências, de forma 
que o que for consenso vai para o ENESS como acúmulo da região, e o que for 
divergência não deve desaparecer, e sim ser levado pelas escolas ao ENESS. Atenta-
se para a necessidade de solicitar à CN um modelo nacional de 
supressão/adição/manutenção, tendo em vista otimizar o processo. 

Letícia (CN) pontua como se deu a última revisão estatutária via Encontro 
Regional, com apresentação das teses (2013). Analu (UPRF - Litoral) pontua que a 
proposta da UFSC contempla a proposta do Paraná e vai além em pontos importantes. 

A defesa feita sobre a proposta de metodologia elaborada pela UFSC se 
concentra justamente na necessidade de, a partir desse momento de discussão com 
a base das estudantes, fortalecer o MESS como um todo assim como os próprios 
Centros acadêmicos. Com certeza existem disparidades quantitativas e qualitativas 
entre atuação/inserção entre as diversas escolas da região. As particularidades são 
centrais nesse processo. Sabe-se das dificuldades principalmente nas escolas 
particulares, em mobilizar as estudantes, ainda mais nesses debates referentes à 



estatuto, no entanto, foi apontado que é preciso fazer essa tentativa de debate na 
base de forma criativa, e que todo acúmulo é importante. No debate surgem duas 
propostas diferentes:  

Proposta 1) Partir da metodologia proposta pela UFSC, na qual já está incluído 
os apontamentos do EPESS, em que as escolas fariam o debate em sua base, 
produzindo um documento de revisão estatutária, não impedindo que, por 
proximidade, ou necessidade de articulação estudantes de uma escola se organizem 
para auxiliar no debate para outra escola. A defesa argumenta a importância da 
rotatividade do Movimento Estudantil, de envolver nossas pessoas das escolas na 
ENESSO numa conjuntura tão adversa em que vamos precisar estar fortes em nossas 
bases. Adicionar à metodologia da UFSC as alterações propostas durante o debate 
(tirar a CO da tarefa de sistematizar os pré-modelos e adicionar a Discente Regional 
em ABEPSS).  

Proposta 2) Algumas escolas do Paraná defendem que, caso não havendo a 
possibilidade de fazer um documento por escola, se tenha a possibilidade de fazer um 
documento entre várias escolas que se articular, em exceções em que fique muito 
“pesado” construir um documento por escola. A defesa argumenta que os Centro 
Acadêmicos estão fragilizados no estado do Paraná e a sistematização coletiva, ao 
invés de se dar por escola, tornaria viável. A referida proposta não excluiria a defesa 
por escola, apesar da construção ser regionalizada. 
Abriu-se para votação por escola. 
Resultado: 16 votos na proposta 1, 15 votos na proposta 2 e 2 abstenções da UFRGS. 

Encaminhamento: Aprovada a Proposta 1 como metodologia para a revisão 
estatutária para toda a região VI (Anexo 4 ao fim da relatoria). 
Solicitar a CN em 15 dias o documento base que uniformize nacionalmente os pré-
modelos de revisão estatutária. 
 

Dia 9 de fevereiro de 2019 
Início: 13 horas e 20 minutos 
Término: 16 horas e 09 minutos 
Relatora: Ana Luiza Tavares, UFPR 
Facilitadoras Prof Maria Regina Avila Moreira, docente da UFSC e Leticia Maria da 
CN da ENESSO, Unisinos 
Mediadoras da Mesa: Maju, UFSC; Gabriel FURB 
Mesa de Conjuntura e Movimentos Estudantil 

Metodologia: Seguiram-se 30 minutos de fala de cada facilitadora, 1 hora debate a 
partir de inscrição feita pela mesa, com duração de 3 minutos para cada fala e mais 1 
hora para encaminhamentos do ERESS sobre conjuntura e movimento estudantil. 
Apresentação musical de vídeo do Samba Enredo da Mangueira 2019: “Salve os 
caboclos de julho; Quem foi de aço nos anos de chumbo; Brasil, chegou a vez; De 
ouvir as Marias, Mahins, Marielles, malês!”  
 
 
Fala da Maria Regina 
 Traz recorte temporal da experiência vivida ao final da Ditadura Militar, 
identificando os processos da sociedade atual que são trazidos historicamente, com 
as particularidades brasileiras. O Serviço Social nessa conjuntura, apesar das 
aprovações |hegemônicas| de normativas de esquerda na profissão, sempre houve 
disputa desse processo, estando incluída então nos espaços de debate da sociedade. 



Proposta de levantar indicativos estratégicos da conjuntura, com maior relevância 
para a formação. 
 Pontuar elementos da economia que estão marcando o nosso tempo, da 
formação sócio histórica e dos movimentos de resistência da classe trabalhadora. Não 
caracteriza o regime como fascista mas diz que não dá para ignorar elementos 
fascistas da conjuntura. 
 Sobre os acontecimentos econômicos, utilizando Cogiolla, traz os pontos que 
expressam a desigualdade econômica mundial. A medida que no capitalismo se tem 
a máxima de acesso à informação e tecnologia, há escassez de recursos básicos, por 
ter como objetivo a acumulação de riqueza e não atender as necessidades humanas, 
no máximo, as sociais (criadas pelos processos históricos); mostra a necessidade de 
trazer esse aspecto nas mobilizações e conversas, como ponto básico.   
 As crises cíclicas capitalistas provêm não só da queda tendencial da taxa de 
lucro, mas também das pressões das lutas da classe trabalhadora; coloca que a crise 
posta agora está relacionada à ultra valorização do capital no processo de 
acumulação que vai levar ao questionamento da crise com a produção material; crise 
de disputa de megamercados. Citando Virginia Fontes, diz que hoje a presença das 
grandes corporações será um ponto diferencial nas crises capitalistas; crise inclusive 
da ganância e da chantagem financeira.  
 Sobre resistência, levanta a necessidade da criticidade de utilizar o termo, 
entendendo resistência enquanto avanço e enfrentamento, e não conter o que temos 
como direitos sociais.  
 Voltando ao ponto da crise do capital baseado na crise das ultracorporações, é 
necessário a ruptura, destruição dos Estados Nação, pois todas as instâncias 
precisam virar geradoras de lucro; mantém se o Estado necessário para os interesses 
do capital das ultracorporações. De 2017, há um aumento das taxas, saída de capital 
e guerra econômica (disputa entre China e EUA); Mészáros traz que estamos vivendo 
uma crise estrutural do capital; chama a plenária para o debate da financeirização do 
capital chegando na apropriação do fundo público, como ponto central para 
compressão: principalmente a Reforma da Previdência, que perdoa trilhões dos 
devedores da previdência, em sua maioria grandes empresas, baseada no modelo de 
previdência do Chile que o mesmo já está voltando atrás. A destruição do fundo 
público tem relação direta com a acumulação, mas também com a derrota dos 
processos acumulativos. O Antipetismo é expressão desse processo de contra 
mobilização antipopular. 
 Segundo elemento, a formação sócio histórica, há o Estado antes da Nação, 
construindo a consciência política da sociedade; expressão disso é o governo 
autocrata que vivemos por muito tempo. Traz a escravidão como primeiro processo 
bruto e desumanizador criador de exército de reserva e o ponto anterior para explicar 
o processo pelo qual a classe trabalhadora se organiza. Percebe necessário também 
trazer o ponto do patriotismo e o histórico processo de golpes no Brasil.  
 Importante também a presença da direita raivosa nas manifestações de junho 
e o governo Lula e Dilma como governo conciliador de classes, mas ao mesmo tempo 
a pequena mobilização com a prisão do Lula.  
 Dos movimentos que muitos chamam de “identitários” (mulheres, LGBT, negras 
e negros), que estão na rua, não são apenas por identidade, mas por sobrevivência; 
porém, há também, a necessidade de fortalecer o trabalho de base de onde estamos 
inseridos, e a partir desse processo de formação construir a unidade. O Movimento 
ou anti movimento Escola Sem Partido é um ataque principalmente às estudantes, e 
que a juventude terá que se organizar para combater. 



 
Fala da Leticia Maria 
 Objetivo de resgatar o histórico de construção da ENESSO, elenca encontro 
que remontam desde 2014. Em 1959 a juventude católica que consolidava o 
movimento estudantil de de Serviço Social, aliada aos movimentos católicos do 
campo; 1962 o nascimento do método de BH, embasados em teorias Marxistas, 
construído por docentes e estudantes; em 1970, a na época ABESS, CFAS e CRAS 

buscavam resistência junto aos sindicatos; 1978, I ENESS, na UEL, durante a 
Ditadura, revigorando as bases de estudantes nos CAs e DAs, em cenário de 
perseguição e tortura. Em 1979, surge o CONESS e a Escola Polo; 1987 não ocorre 
o ENESS e na conjuntura a redemocratização; apanhado com as datas, a criação da 
SESSUNE até a criação da ENESSO em 1993. Com isso, objetiva mostrar ao pleno 
como somos sujeitos de nossa própria história e a importância de se apropriar das 
pesquisas e teorias do Movimento Estudantil no sentido de saber conversar melhor 
com a base que pertencemos.  
 
Primeiro bloco do debate: 
Questões levantadas pelo pleno: como se deu a ruptura com a UNE; qual o sentido 
dos movimentos sociais e estudantis; como se discute perspectivas de luta e de futuro 
dentro das divergências de identidade presentes nos movimentos sociais e estudantis; 
qual a relação dos movimentos identitários com os movimentos de classe. 
Leticia: Negação da conciliação de classes, quando o movimento de estudantes de 
serviço social se mostraram radicais contrariamente ao capitalismo e as reformas do 
Estado. 
Maria Regina: Movimento identitários, traz sua gênese nos movimento de reafirmar as 
identidades de raça pura, movimento racistas, diferentes dos movimentos atuais 
contra o racismo e o machismo; mostra que na verdade esses movimentos não são 
identitários, mas são assim classificados por parte da esquerda de forma pejorativa; 
faz críticas aos locais de fala pois apresenta que os segmentos que estão mobilizando 
a luta são sujeitos de seu processo e isso não precisa ser reafirmado; diferentes dos 
movimentos identitários, os movimentos classistas, negros, feministas estão 
fortalecidos na luta. 
 Sobre o governo de conciliação de classe, por mais dos avanços, ele retirou a 
luta por direitos da pauta da classe trabalhadora, despolitizando as mobilizações; 
aponta que o ANDES (não representada pela CUT) pensa reorganização da classe 
trabalhadora. 
 Sobre a dificuldade das relações pessoais na organização do movimento, vê 
como um processo humano, que sob necessidade serão passados por cima, caso 
contrário, existe terapia. Aponta de na unidade precisa se ressaltar as diferenças, para 
qualificar a discussão e assim chegar na unidade. 
 
Segundo bloco do debate: 

Desqualificação das articulações com outras executivas; posicionamentos que 
existem outras necessidades apresentadas pelo conjuntura mais relevantes que a 
revisão estatutária; como que a articulação da ENESSO pode chegar na organização 
da classe trabalhadora, se não há perspectiva através dos sindicatos; em qual 
momento há conexão da ENESSO com a classe trabalhadora no momento em que a 
luta se acirrar possivelmente violentamente; se nasce, no processo de financeirização 
nasce uma terceira classe, o precariado;  



Maria Regina: Também vê preocupação com o debate da revisão estatutária no 
contexto atual; cita o exemplo da ABEPSS e suas atualizações de Estatuto, que nao 
pode colocar em risco uma revisão estatutária em movimento crítico como este em 
que se podem colocar questões como o reconhecimento da EaD, logo, a revisão 
estatutária da ENESSO não seria estratégica. Se colocar enquanto estudante e como 
classe trabalhadora para pensar a mobilização. A medida também que é possível que 
essa revisão possa ser boa para reafirmar princípios, mas também estando atentas 
as correlações de força presentes no ENESS. 
 Há que se fazer uma análise da correlação de forças para o ENESS; se a 
correlação de forças apontar que há riscos, elimina se por completo e também não se 
pode perder todo o tempo do encontro com a revisão. É possível pensar como 
estamos enfrentando a realidade, pois na mídia não vai haver disputa, a realidade é 
soberana. 
 
Encaminhamentos: Sistematização dos eixos fundamentais para as discussões de 
conjuntura e mov estudantil/movs sociais no ERESS. 
EIXO DE CONJUNTURA: Entender a crise do capitalismo, a extrema direita, o 

fenômeno Bolsonaro para além da aparência - quem está por trás dele?; a 
reorganização da esquerda; a importância de retomar as regras gerais do capitalismo 
para pensar a estratégia e as táticas de enfrentamento; quais as tarefas e desafios 
colocados pelo período atual. 
EIXO DE MOV ESTUDANTIL/MOVS SOCIAIS: envolvimento da ENESSO com o 
Movimentos Sociais locais; construindo o movimento real da resistência; mesa de 
conjuntura com representações dos movimentos sociais; criminalização dos 
movimentos sociais; retomar histórico do Movimento Estudantil no Brasil, de forma a 
estimular a combatividade; tratar das organizações estudantis de direita. 
 
Sem mais inscrições, a mesa encerra o espaço aos gritos de ENESSO é pra lutar!  
 
 
Dia 9 de fevereiro de 2019 
Início: 21 horas  
Relatora: Júlia Teixeira, UFSM 
Facilitadora: Giulia, UFSC 
Discussão dos Eixos + Sistematização e registro  
das discussões entre os GD’s 
Metodologia: As estudantes se dividiram em GD’s a partir de sua identificação com os 
eixos e foram em salas distintas, onde leram coletivamente o caderno de deliberações 
de 2018, discutiram e sistematizaram pontos necessários para o ERESS 2019. Depois 
disso, os GD’s compartilharam suas discussões para o grande grupo, gerando debate 
e aprovação dos eixos fundamentais para o ERESS. 
 
EIXO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

“A disputa que não podemos perder” 
- A disputa de projetos profissionais e de sociedade. 
- Defesa intransigente do projeto ético político. 
- Ameaça das 23 teses: O retrocesso que representa para a formação e exercício 
profissional. E o que o MESS tem a ver com isso? 
 
EIXO DE UNIVERSIDADE E EDUCAÇÃO 



-  Fala do atual ministro da educação: “não existe universidade para todos” 
- Eixo central: Tratar da mercantilização da educação, permanência, endividamento 
da juventude trabalhadora; Como superar a educação do Capital? 
- Escola sem partido: perseguição política aos professores (marxistas). 
- Exemplos: empresa Juniores, laboratórios e pesquisas: apropriação do espaço 
público para atender unicamente os interesses do capital privado. 
- Trabalhadores terceirizados no RU e na limpeza: precarização das condições de 
trabalho, acidentes de trabalho, fragmentação das categorias da universidade e 
desumanização.  
 
EIXO DE CULTURA 

- Cultura de massa e os desafios para resistência da cultura popular; explanação sobre 
a questão cultural no Brasil enquanto forma de enfrentamento ao capitalismo, a partir 
do método crítico dialético. 
- Também é proposto de que os espaços sugeridos sejam feitos durante o dia, no 
sentido de que a cultura não seja somente um momento noturno para “relaxar” e sim 
uma atividade política.  
 
EIXO DE COMBATE ÀS OPRESSÕES 

- Família, moral e bons costumes - o projeto do Governo Bolsonaro para as mulheres 
e LGBTs; a força do “Primeiro-damismo” na assistência. 
- Genocídio da população negra, criminalização da pobreza, Lei anti-crime > projeto 
de Moro. 
- Migração e xenofobia. 
 
 
 
Dia 10 de fevereiro de 2019 
Relatoria: Ana Luíza UFPR e Giulia UFSC 
Início da Mesa: 8h 
Término da Mesa: 11h 
Facilitadoras/es: Maurício UFSC, Júlia UFSC 
Cronograma e Encaminhamentos para o ERESS 

Metodologia: Fechamento de todas as pendências - aprovar nomes e metodologias 
para os eixos e montar o cronograma do ERESS. 
 
Tema para o ERESS (nome do evento a ser desenvolvido pela CO local a partir 

disso): O que significa ser resistência? Com quantas mãos se constrói a resistência? 
Tentando fugir da lógica individualista que se limita a dizer “minha existência é 
resistência”, mostrando como resistir é um processo coletivo e exige organização em 
suas bases. 
 
Conjuntura + Combate às opressões 

Metodologia: As duas ementas dos eixos serão tratadas integralmente na mesma 
mesa por 3 convidados, trazendo a dimensão importante da luta de classes para o 
debate das opressões que é muito convidativo à juventude e, ao mesmo tempo, 
respondendo os estudantes que virão para o encontro querendo entender a atual 
conjuntura. 



Nomes: Conjuntura - prioridade é Jones Manoel (mora na Bahia, é professor de 
história e mestre em SSO, PCB); caso ele não possa se tem o nome do Professor 
Solon (Unisinos).  
Combate às opressões - prioridade é Maurício Marques (estudante, Caliss UFSC, 
Coletivo Negro Minervino de Oliveira) e Miriam Tais Gutierres Dias (UFRGS, 
Professoras e Assistente Social, militante, estuda gênero); caso ela não possa se tem 
o nome de Fanny (Setorial de mulheres PSOL, formada em história, Florianópolis). 
 
Movimentos Sociais e Mov Estudantil 

Metodologia: Oficina. 
Nomes: Luísa (CALISS/UFSC, CR) e Nadjagley (Unicentro). 
 
Universidade e Educação 

Metodologia: Mesa. 
Nomes: Marcos Tiaraxu (Região metropolitana POA, médico formado em cuba, 
trabalha na atenção básica, filho de roseli nunes, assentado-MST) + Estella Laner 
(DENEM, UJC, estudante de medicina, UFRGS) + Maria Aparecida Marques 
(Coordenadora de curso do SSO da UNISINOS). 
 
Formação Profissional 
Metodologia: Mesa. 
Nomes: Thaysa (ABEPSS UFRGS) + Ana Luiza (UFPR Litoral, atual discente regional 
da ABEPSS). 
 
Cultura 

Metodologia: Apresentação cultural e diálogo aberto à comunidade. 
Nomes: Mc’s de Rap das Batalhas locais e Cleber Soares (diretor da Escola de 
Samba Imperatriz Dona Leopoldina, trabalhador dos Correios, PCB). 
 
FUMESS  
Metodologia: Roda de conversa ou proposta do mediador. 
Nomes: A prioridade é Daltro (militante do Coletivo Negro Minervino de Oliveira, 
assentado da Comuna Amarildo, estudante de SSO da UFSC), e caso ele não possa 
se tem o Jones que já estará presente para a mesa de conjuntura à noite. 
 
TRANSMESS  
Metodologia: Roda de conversa ou proposta da mediadora. 
Nome: Lins Robaldo (assistente Social, atuante dos movimentos sociais de POA). 
 
Setoriais 
Metodologia e nomes: A gestão da CR, junto da CO local, pensarão propostas de 
metodologia para esses espaços e farão a mediação, a fim de garantir que sejam 
momentos político-organizativos. 
 
CRONOGRAMA 

 
 

DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21 



Manhã Credenciamento, 
Regimento e 

Brigadas. 

Oficina de 
Mov 

Estudantil. 
Setorial 

Feminista. 

Revisão 
estatutária. 

30min Reunião 
de Estados e da 

Chapa. 
Plenária final 
(eleição, CO 

ERESS e 
CORESS 
2020…) 

 

Tarde Mesa de 
abertura. 
FUMESS. 
Cultura. 

Revisão 
estatutária. 
Reunião de 

Estados. 

TRANSMESS. 
Setorial LGBT. 

2h de Formação 
de chapa. 

Plenária final 
(avaliação). 

Noite Mesa Conjuntura 
+ Combate às 

opressões. 

Mesa 
Formação 

profissional. 
1h de 

Formação de 
Chapa. 

Setorial 
SANKOFA. 

Mesa 
Universidade e 

Educação. 

 

 

Encaminhamentos Finais e Lembretes para a CO local do ERESS: 
 
- A discente Analu se dispõe a elaborar uma cartilha simples em formato de folheto, 
bem visual para quem está chegando no MESS e entregá-la junto do caderno de 
deliberações e o estatuto da enesso no momento do credenciamento das estudantes. 
- A CO do ERESS deve encaixar no cronograma os momentos para as brigadas. 

- A revisão estatutária deve ser deliberada nos momentos definidos no cronograma, 
não podendo ficar pendente para a plenária final, que sempre corre riscos de 
esvaziamento. 
- É criada uma comissão de ementas, que tem a tarefa de transformar os eixos 
aprovados em pequenos textos para enviar aos palestrantes. Ela é composta pela 
Giulia da UFSC e Vitória da UFPR. 
- As escolas têm até 20/02 para enviar ideias de nomes, entretanto a prioridade será 
dos nomes discutidos e aprovados no CORESS. 
- Toda a região pode ajudar a CO na tarefa de fazer convite aos/às palestrantes. 
 
 

Anexo 1 
METODOLOGIA DAS BRIGADAS 

MÉTODO JOSUÉ DE CASTRO 
 

O método Josué de Castro está presente há alguns anos na Executiva Nacional de Estudantes 
de Serviço Social - ENESSO sendo adotado como forma de organização e divisão do trabalho dos 
nossos encontros. O Método “é uma nova tentativa de reflexão teórica sobre o método pedagógico 
utilizado pelo Instituto de Educação Josué de Castro – IEJC – que, por sua vez, pertence ao ITERRA 
– Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária” estando aberta a educandos de 
organizações aliadas e a articulação Via Campesina. 



Este método pedagógico é baseado no movimento da realidade, dentro e fora do Instituto, e 
na articulação dialética das seguintes diretrizes de formação humana: a) Educação Popular, b) 
Formação Político Ideológica, c) Trabalho/Economia, d) Coletividade, e) Capacitação e f) Pedagogia 
do Movimento. 

A concepção de trabalho a partir de reflexões do IJEC “é de que ele é a atividade específica 
do ser humano concreto (seu esforço físico e mental) orientada para transformar a natureza para que 
satisfaça as suas necessidades”. O trabalho é o meio de suprir necessidades que só é possível 
alcançar com a ajuda dos instrumentos de trabalho e através de esforços coletivos. Para Marx 
“o trabalho é em primeiro lugar, um processo entre a natureza e o homem, processo em que este realiza 
e controla mediante sua própria ação e seu intercâmbio de materiais com a natureza”. E mais, o trabalho 
“é a possibilidade de aperfeiçoamento do ser humano que se forma a partir das suas relações com o 
conjunto da natureza.” 

 O trabalho para ser útil exige resultados que precisam ser avaliados coletivamente e que são 
frutos de uma ação coordenada, assim trabalhamos, na mesma linha teórica do Método, com a 
democracia social. 

A democracia social exige: 
a. Decisão coletiva das iniciativas. 
b. A direção coletiva de cada processo pedagógico, mas com responsabilidade 
pessoal. 
c. A participação de todos os envolvidos no processo de gestão, passando 
de beneficiários para protagonistas. 
d. Um alto nível de informação (quantidade) e um claro processo de 
comunicação (qualidade) que envolva a todos os participantes. 
e. A superação da mania das pessoas acharem que o importante é ter a sensação 
delas estarem na gerência do negócio (apenas participar), ainda que o negócio não 
melhore em nada. A participação precisa ser qualificada. 

 O desafio é garantir a “radicalização da gestão” através da participação real dos educandos 
(por escolha de representantes e através da autogestão) em todas as fases do processo (da análise, 
decisão, planejamento, execução, avaliação) e em todas as instâncias de gestão. 

 É bom lembrar que a gestão democrática está baseada em acordos entre os participantes. 
Estes acordos são traduzidos em normas ou regras, expressas em um documento (um regimento 
interno, por exemplo). Elas são históricas, a saber: podem ser mudadas quando deixam de responder 
a necessidade do conjunto; e atingem a membros que passam a participar do processo após a sua 
definição e não se dão conta de que o documento é fruto de uma decisão coletiva. 

O método assume os Princípios Organizativos do MST, em seu amadurecimento. Eles vão 
evoluindo em seu conteúdo e forma, pois eles são aplicados sobre circunstâncias históricas. 

a) Organizar os trabalhadores na base;  
b) Ter uma Direção Coletiva em vez de um “presidente”. Isto implica na construção de uma 

visão comum do processo, uma decisão pela maioria, e a distribuição das tarefas e funções entre 
os membros de direção. Isto, atualmente, exige envolver a base organizada na tomada das decisões 
e distribuir as tarefas para o conjunto dos participantes. 

c) Vinculação com a massa; 
d) Centralismo Democrático: que passa pelo entendimento de que deve acontecer a máxima 

democracia no processo de leitura, discussão e na tomada das decisões, bem como nas avaliações 
da caminhada. E pela compreensão de que, após a decisão tomada pelas instâncias da organização, 
todos devem se subordinar a ela, inclusive os que tinham outra proposta, fazendo o humanamente 
possível para a sua melhor execução. 
 
BRIGADAS 

Desta forma a Comissão Organizadora do CORESS Guarapuvu 2019 organizou as brigadas 
seguindo os fundamentos e diretrizes do método Josué de Castro, dividindo-as em duas e elencando 
suas tarefas: 

1. Realizar a alvorada do encontro, acordando de forma criativa e solidária as estudantes 
presentes para iniciarmos o dia de atividades. Como também preparar o café da 
manhã coletivo. 

2. Realizar a limpeza do banheiro que será utilizado por todas. 
3. Revezar o banho e a ida a janta com a outra brigada. 

 Cada brigada terá uma coordenadora da C.O. que tem a tarefa de dar as informações 
necessárias para que as tarefas sejam cumpridas e tem o dever de participar da execução do trabalho. 



A divisão do trabalho da brigada é construída de forma coletiva, a presença da coordenadora não se 
trata de uma “gerente” e sim de uma facilitadora de comunicação. 
 
Este documento foi produzido baseado no que foi apresentado no XL ENESS 2018 em Uberaba-MT. 
Agradecemos as/os companheiras/os do MESS! 

 
 

Anexo 2 
Regimento Interno do XLI CORESS Guarapuvu - RVI 

 
Capítulo I - Do Conselho e seus objetivos  

Art. 1° - Este CORESS parte da necessidade de discutir, avaliar e encaminhar o caráter e a 
programação do XLI ERESS (Encontro Regional de Estudantes de Serviço Social), bem como articular 
o MESS (Movimento Estudantil de Serviço Social) no âmbito regional vinculando-se ao contexto geral 
da sociedade, visando deliberações que unifiquem as lutas a serem travadas, pelo conjunto dos (as) 
estudantes de Serviço Social.  

Art. 2° - Objetivo do Encontro:  

a- Discutir e aprovar a pauta do XLI ERESS, a partir de uma análise de conjuntura nacional e 
internacional, universidade, movimento estudantil, formação profissional, cultura, opressões e outros 
temas pertinentes à realidade social e ao Serviço Social.  

b- Promover maior integração das entidades dos (as) estudantes de Serviço Social, privilegiando as 
discussões avaliativas e propositivas sobre organização, formação crítico-política e lutas do MESS.  

Capítulo II - Dos Participantes  

Art. 3° - Participam do Encontro todos(as) estudantes de Serviço Social das escolas da Região VI, dos 
estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, devidamente inscritos no encontro, com direito 
a voz e voto.  
 
Art.4° - O processo de votação se dará através do voto por escola. Cada entidade/escola terá direito a 
três votos nos termos do artigo 5º do estatuto da ENESSO.  
 
Capítulo III -  O pagamento da taxa de inscrição dá direito à: 
  
a- 1 (uma) pulseira colorida;  
b- 1 (um) certificado de participação;  
c- Alojamento na estrutura da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC);  
d- 05 (cinco) passes para alimentação no Restaurante Universitário (RU) (almoço e janta) apenas na 
modalidade de inscrição completa, também serão disponibilizados lanches (café da manhã e da tarde) 
para ambas as modalidades. Ressalta-se que os passes são de inteira responsabilidade dos (das) 
inscritas (os) e devem ser apresentados no RU junto de um documento de identidade em toda 
refeição. 
e- Participação em todas atividades do CORESS.  

Capítulo IV - Da Comissão Organizadora do Encontro  

Art. 5° - Foi eleita no XLI ERESS Curitiba, para ser a escola sede, comprometendo-se, juntamente com 
a ENESSO na construção e na organização do referido evento.  



Art. 6° - A comissão organizadora do encontro foi formada pela escola sede, UFSC, juntamente das 
representações da ENESSO e da FURB. 

Art. 7° - Os eventuais lucros/prejuízos serão divididos entre a ENESSO e a escola sede segundo 
critérios expressos no estatuto da ENESSO.  

Art. 8° - As dúvidas e casos omissos nesse regimento serão resolvidos pela Comissão Organizadora 
considerando o Estatuto da ENESSO e se necessário será submetido à plenária.  

Capítulo V - Das discussões do encontro  

Art. 9° São atribuições das(os) facilitadoras (es):  

a- Abrir um período de inscrições para intervenções e propostas de encaminhamentos.  

b- Caso não seja consenso, será aberta a discussão composta por três minutos de defesa da proposta 
e três inscrições de três minutos para debate. Se novamente não houver consenso, faremos votação 
por escola.  

Parágrafo único - Caso alguém tenha dúvidas, poderá solicitar à mesa esclarecimentos e, esta verificará 
a procedência e encaminhará para novas defesas;  

Art. 10° As questões de ordem e esclarecimentos não necessitam inscrições, tendo duração de 1 
minuto.  

Capítulo VI - Da Programação do Encontro 

O CORESS terá início com a apresentação do evento, leitura do regimento interno e criação de uma 
comissão relatora. Em seguida será apresentado o método Josué de Castro e a divisão das brigadas. 
A metodologia e programação do CORESS se estruturou a partir dos seguintes eixos de planejamento, 
conforme caderno de deliberações: Eixo de Conjuntura, Cultura, Universidade e Educação, Movimento 
Estudantil e Movimentos Sociais, Formação Profissional, Combate às Opressões. As demais 
discussões têm como base o tema do encontro. Para isso, seguiremos a seguinte proposta: 
 

SEXTA- 08/02 
 

MANHÃ: sem 
atividades 

SÁBADO - 09/02 
 

MANHÃ 
 

07h- Credenciamento 
 

07h30-08h30 Alvorada e café - 
BRIGADA 1 BRANCA 

 
08h30-9h00 Boas-vindas e O que é o 

CORESS? 
 

9h00-9h15: Repasse GT ENESS 
 

9h15-9h30: Repasse CO ERESS 
 

9h30- 10h30: Metodologia Revisão 
Estatutária 

 

DOMINGO- 10/02 
 

MANHÃ 
 

07h30-08h30 Alvorada e café - 
BRIGADA 2 VERMELHA 

 
08h30-11h Encaminhamentos e 
Cronograma ERESS (incluindo 

setoriais). 
 

11h-13h Almoço e banho 
(revezamento) 



11-13h Almoço e Limpeza - 
BRIGADA 2 VERMELHA 

TARDE: sem atividades TARDE 
 

13-16h30: Mesa Conjuntura e 
Movimento Estudantil. Debate e 

encaminhamentos ERESS. 
 

TARDE 
 

13h-15h Encaminhamentos e 
Cronograma do ERESS 2019 

 
15h-16h30 Avaliação do 

CORESS 

NOITE 
 

16- 19h 
Credenciamento e janta 

 
19h- 19h30 

Apresentação e 
regimento interno 

 
19h30- 20h Brigadas 

 
20h- 22h 

Monitoramento do 
Plano de Lutas 

 
23h Banho 

NOITE 
 

16h30-18h30 Janta e banho 
(revezamento) 

 
18h30-22h30 Discussão dos eixos e 

encaminhamentos ERESS. 
 

23h Bar de integração 

NOITE 
 

16h30-18h Janta e limpeza - 
BRIGADA 1 BRANCA 

 
18:30-19h- Encerramento 

 

Capítulo VII - da estrutura do encontro 

a- O alojamento localiza-se nas dependências do Centro Socioeconômico (CSE) - UFSC. As salas de 
aula 101, 102, 103 e 105 serão disponibilizadas para que os participantes possam alojar-se. A Comissão 
Organizadora ficará na sala 115. 

b- Não é permitido o uso de barracas nas acomodações.  

c- Os banheiros para banho estão disponíveis na Associação Atlética dos Servidores da UFSC 
(Silvinho), e serão abertos apenas em horários determinados no cronograma. É tarefa das brigadas 
limpar o espaço dos chuveiros. Para uso do vaso sanitário poderão ser utilizados os banheiros do 
próprio centro supracitado. 

d- Para consumo de cigarros durante as atividades, os participantes deverão encaminhar-se às 
passarelas externas do 1º e 2º andar, posto que é proibido fumar em ambientes fechados e as portas 
dos prédios permanecerão fechadas durante as atividades por questões de segurança.  

e- As refeições de almoço e jantar serão realizadas no Restaurante Universitário (RU) do Centro de 
Ciências Agrárias (CCA). Para a locomoção até lá, ônibus da UFSC estão sendo disponibilizado entre 
os horários: 11h às 12h30min para almoço e das 17h às 18h30min para jantar. Será necessário um 
revezamento entre as brigadas para que dê tempo de almoçar, tomar banho e fazer limpeza. 

f- As Plenárias acontecerão na sala 107.  

g- O café da manhã será servido no hall do bloco, sendo responsabilidade das brigadas organizá-lo e 
fazer a limpeza do ambiente no horário definido no cronograma.    

Parágrafo único: os ambientes utilizados são públicos e comuns a todos. Por isso, é de suma 
importância conservá-los limpos. É também tarefa para as brigadas. 
 

Capítulo VIII – Das disposições gerais 



Art. 11° - Na plenária inicial serão tirados 5 responsáveis por fazer a relatoria dos espaços, que será 
elaborada coletivamente e divulgada pelas mídias sociais da região. Compõem a comissão: 

 Mauricio Marques, UFSC 

 Julia Teixeira, UFSM 

 Ana Luiza Tavares, UFPR 

 Mariana Rodrigues, Unisinos 

 Leticia Maria, Unisinos 

Art. 12º - A avaliação do encontro será realizada conforme alguns critérios: 

a-   Todo e qualquer participante será livre para avaliar o encontro; 

b-   A avaliação deverá ser feita verbalmente e/ou por escrito; 

c-   Cada pessoa terá o tempo determinado pela plenária para o pronunciamento; 

Art. 13º - A partir dos relatórios elaborados durante o encontro, a escola sede se responsabilizará pela 
emissão do relatório final e prestação de contas ficando determinado o período de até 45 dias corridos 
para divulgação. A comissão responsável pela ata terá 07 (sete) dias para a entrega da relatoria 
sistematizada à escola sede. 

Art. 14º Fica acordado que a alvorada inicia às 07:30 e o horário de silêncio fica estabelecido à meia 
noite. 

Art. 15º - O presente regimento entrará em vigor após sua aprovação em plenária inicial e terá validade 
até o encerramento do evento. 

Santa Catarina, 08 de fevereiro de 2019.  

 

Anexo 3 
Proposta de metodologia para revisão estatutária construída no EPESS-2018 

Em Plenária Final do Encontro Paranaense de Serviço Social (Ponta Grossa, dia 2, 3 e 4 de 
novembro - UEPG) foi trazido por uma representante do Paraná da Coordenação Regional da ENESSO 
- RVI -, e por representante discente na Região Sul na ABEPSS, uma proposta de metodologia para 
revisão estatutária. A proposta tem como objetivo trazer discussões acerca do Estatuto da ENESSO 
(Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social) através da base, conversando diretamente com 
as/os estudantes das Escolas de Serviço Social, formulando “pré-modelos” de Estatuto de cada 
instituição.  

A proposta traz também a possibilidade de articulação entre as Universidades/Faculdades para 
a discussão e construção do Estatuto, ou seja, Escolas que tenham maior afinidade, proximidade ou 
histórico de articulação podem estar construindo esse processo em conjunto, quando o objetivo é 
otimizar o trabalho e ampliar a discussão. Dessa maneira, busca-se a identidade da/o estudante de 
Serviço Social no Estatuto e a construção do mesmo a partir da realidade concreta e enfrentamentos 
necessários à categoria estudantil, principalmente com os estrondosos retrocessos e desmontes, tanto 
das políticas públicas como agora da própria democracia. Para tanto, sinteticamente, a intenção da 
proposta apresentada é:  
● Discussão do Estatuto diretamente nas Instituições de Ensino;  
● Formulação de um “pré-modelo” de Estatuto por Escola (ou conjunto de Escolas) trazendo os pontos 
de destaque, as alterações que discutiram ser necessárias e os pontos que se mantém; A partir do 
encaminhamento dos “pré-modelos” de Estatuto, as representações do Paraná da CR e discente em 
ABEPSS (e todas/os que quiserem participar do processo), se dispõem a sistematizar todos os 
Estatutos:  
● Juntando em um mesmo documento, mantendo os pontos dissidentes para futura discussão no 
encontro Regional;  
● Realizando a junta dos pontos em congruência;  
● Divulgando o processo ao longo dos meses a fim de incentivar outras escolas a realizar a revisão. 
Com isso, busca-se 3 “pré-modelos” de revisão estatutária (PR, SC e RS), que no ERESS-2019 fica de 
responsabilidade das/os estudantes sistematizar um único estatuto da RVI para no momento da revisão 



da ENESSO dialogar sobre os pontos de divergência, convergência e supressão, avançando assim com 
o aprofundamento e discussão dos artigos do Estatuto realizados com a base e a dinamicidade do 
processo para formulação de um “modelo” de Estatuto da Região VI. Para tanto, intencionou-se também 
no EPESS a articulação dessa metodologia com os outros Estados e Regiões, trabalhando 
coletivamente para discutirem também com suas respectivas bases (o máximo de Escolas por Estado), 
a fim de fazer de fato um mapeamento tanto das Escolas da RVI, mas também a discussão do Estatuto 
com as mesmas. 

 

Anexo 4 
Metodologia aprovada para Revisão Estatutária da Região VI 

 
Esta proposta, elaborada pelo CALISS-UFSC, tem como objetivo contribuir para a 

realização da revisão estatutária da ENESSO a partir de suas bases, isto é, as estudantes 
que compõem o corpo do Movimento Estudantil do Serviço Social. É necessário 
impulsionarmos essa discussão nas escolas visando a capilarização da ENESSO para além 
das representações e a própria renovação do movimento estudantil.  

A conjuntura exige o fortalecimento da nossa Executiva, que ela seja um instrumento 
para a luta das estudantes do Serviço Social em conjunto com a classe trabalhadora, travando 
todas juntas a resistência de norte a sul e, ao mesmo tempo, fortalecendo as discussões 
políticas entre as regiões. Para isso, é importante que a maioria dos estudantes do Brasil 
participem do processo de revisão estatutária pensando como a ENESSO deve se organizar. 

No ENESS Estatutário 2019 nossa região deverá levar somente os acúmulos 
consensuados em plenária do ERESS, sem desconsiderar as divergências - as mesmas 
podem ser apresentadas autonomamente pelas escolas no Encontro Nacional. 

Para alcançar nossos objetivos é necessário:  
 

 Solicitar à CN um documento base que uniformize nacionalmente um modelo de 
metodologia para organizar os pré-modelos do Estatuto, especificando como fazer 
alteração, manutenção e supressão. 

 Todas as escolas devem fazer as discussões da revisão em suas determinadas bases, 
elaborando um pré-modelo do Estatuto com suas sugestões de alteração e supressão 
a serem enviadas 15 dias antes do ERESS 2019 para as CRs da RVI através da 
página no face: https://www.facebook.com/enessoregiao6/ 

 A CRs junto com a discente regional em ABEPSS têm a tarefa de fundir tudo o que 
seja consenso entre as escolas e apresentar unificadamente no ERESS para 
aprovação. As divergências serão sistematizadas e também apresentadas para 
discussão. 

 Só será levado para o ENESS Estatutário 2019 como deliberação da região VI o que 
for aprovado consensualmente. O restante das contribuições pode ser levado 
autonomamente pelas escolas ao ENESS. 

 


