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1 A

Coletar e sistematizar dados 

acerca da formação profissional  

na Bahia. 

1- Criação de um banco de dados sobre as 

UFA`s na Bahia; 2- Sistematização dos dados 

da fiscalização acerca das irregularidades nas 

UFA's; 3- Levantamento, por meio de 

formulário eletrônico, de dados sobre as 

unidades de ensino (modalidades de estágio, 

embasamento das diretrizes da ABEPSS, 

campos de estágio, existência ou não da 

prática do fórum de supervisores); 4- 

Realização de análises e publicações. 

Construir dados sobre a 

formação profissional na 

Bahia Promover o 

conhecimento e a 

socialização dos dados 

referentes à formação em   

Serviço Social na Bahia.

fev/19 abr/19
Trabalho e Formação 

Profissional;

Contratação temporária de técnico para sistematização: 

R$  (3 meses) - VER COMO SERÁ FEITA A CONTRATAÇÃO

Coord. Comissão 

Trabalho e Formação 

Profissional; (ação 

conjunta com COFI e 

Comunicação)

mantém

Em articulação com a COFI e a Comissão de 

Comunicação. Essa ação demanda: 1) reunião com a 

COFI e a Comissão  de Comunicação (sem custos); 2) 

contratação de técnico para elaboração de formulários e 

sistematização das informações; 3) criação e  publicação 

de relatório online sobre os dados .

2 A

Criação do Fórum Estadual de 

Supervisão de Estágio. Em 

conjunto com os NUCRESS

1- Estimular a criação dos fóruns nas UFA`s do 

interior/suporte e participação nos fóruns 

existentes no interior; 2- Organizar o Fórum 

Estadual de Supervisão.

 Articular Fórum Estadual 

de Supervisão de Estágio, 

com a presença das 

diversas regiões do estado 

e dos representantes das 

UFA's. 

jan/19 ago/19
Trabalho e Formação 

Profissional;

será junto com a reunião semestral da comissão 

interiorização?

Coord. Comissão 

Trabalho e Formação 

Profissional; (ação 

conjunta com Com. 

Interiorização)

mantém

Atividade em articulação com a Comissão de 

Interiorização. A atividade demanda: 1) recursos para 

uma reunião no 1º semestre de 2019,com as 

representantes dos NUCRESS (orientações acerca da 

proposta do Fórum Estadual e dos fóruns no interior; 

criação de uma agenda de trabalhos)*;    2) recursos 

para uma reunião no 2º semestre de 2019, com os 

membros do Fórum de Supervisão de estágio. *essa 

ação pode ser pensada também por meio de 

comunicação virtual com os NUCRESS. obs. Possibilidade 

de vídeo conferencia VER EQUIPAMENTO

3 A
Manutenção do Fórum Local De 

supervisão de estágio

1- Um encontro trimestral entre membros do 

fórum (organizar para que seja na mesma data 

da reunião ordinária da comissão de 

formação)

 Fortalecer a participação 

de todas as UFA's no Fórum 

Local de Supervisão de 

Estágio  

jan/19 dez/19  R$         2.480,00 
Trabalho e Formação 

Profissional;

Diária Colaboradores                                                                           

R$ 220 X 4 x 1 = R$ 880,00                                                          

Reembolso passagem colaboradores                                                     

R$ 400 x 4 x 1 = R$  1600,00

Coord. Comissão 

Trabalho e Formação 

Profissional

mantém

 Essa atividade demanda: 1) uma passagem, de três em 

três meses para a Comissão de Trabalho e Formação 

Profissional, garantindo a participação de uma 

representante da UFRB na Comissão;  2) 4 lanches 

simples ao ano. 

4 P

 Realização do Seminário do 

Fórum Estadual de Supervisão de 

Estágio  

1- Lançar o fórum estadual de estagio; 2- 

Realização de um Seminário para debater o 

Estágio Supervisionado em Serviço Social, na 

perspectiva dos desafios postos 

conjuntamente ao trabalho e à formação 

profissional para promover um debate amplo 

e qualificado sobre o Estágio Supervisionado 

com a presença de um nome de referência 

nacional sobre o tema e com a participação 

expressiva da categoria.

 Promover um debate 

público, de caráter 

estadual, acerca do Estágio 

supervisionado. Garantir 

participação de unidades 

de ensino de todas as 

regiões do estado 

ago/19 ago/19
Trabalho e Formação 

Profissional;

Coord. Comissão 

Trabalho e Formação 

Profissional e da 

Comissão de 

Interiorização

não

 Em articulação com a Comissão de Interiorização. Essa 

atividade demanda itens para um evento estadual: 1) 

passagens e diária para uma palestrante que discuta 

estágio supervisionado; 2) cofee break; 3) divulgação 

PLANO DE AÇÃO 2019-2020 EIXO: FORMAÇÃO PROFISSIONAL UNIDADE RESP.: Comissão Trabalho e Formação Profissional

Ação estratégica: Criar espaços de debate crítico e propositivo acerca do estágio supervisionado em Serviço Social no estado da Bahia

Objetivo geral: Orientar para o fortalecimento das práticas de estágio supervisionado na graduação em Serviço Social no estado da Bahia, de acordo com a legislação vigente e com os fundamentos éticos e políticos que pautam o debate sobre a formação 

profissional.



5 A

Integrar, de forma sistemática, as 

frentes de luta contra a 

precarização da educação e em 

defesa da garantia do direito à 

educação pública e de qualidade.

1- Promover/aprofundar articulações com 

movimentos sociais, sindicatos, conselhos e 

outros sujeitos coletivos que se apresentam 

na luta em defesa da educação pública, 

gratuita, laica, presencial e de qualidade; 2- 

Aprofundar a articulação com a ABEPSS, 

garantindo a participação em seus eventos e 

atividades, sobretudo as Oficinas Regionais da 

ABEPSS Itinerante; 3- Aprofundar a articulação 

política com a ENESSO; 

Ampliação e fortalecimento 

da articulação política da 

Comissão de Trabalho e 

Formação Profissional, nos 

principais fóruns de luta 

contra a precarização da 

educação 

jan/19 dez/19  R$         3.960,00 
Trabalho e Formação 

Profissional;

 Passagem colaboradores                                                                   

R$ 800,00 x 1 x 3 = R$ 2400,00                                                                              

Diária Colaboradores                                                                                   

R$ 220 x 2 x 3 = R$ 1.320,00                                                                         

Ressarcimento passagem                                                                             

R$ 120 x 1 x 2 = R$ 240,00

Coord. Comissão 

Trabalho e Formação 

Profissional

mantém

1) recursos para a realização de uma oficina da ABEPSS 

itinerante na capital e duas no interior; 2) recursos para 

subsidiar um estudante de Serviço Social em algum 

evento ligado à ENESSO, mediante solicitação ao CRESS.

7 A

Enfrentar o modelo precarizado 

de residência multiprofissional 

em saúde, residência técnica em 

outras áreas e aprimoramento, 

com vistas a fortalecer a 

implementação de uma política 

nacional para a área.

1- Realizar levantamento sobre a realidade das 

Residências Multiprofissionais no estado da 

Bahia; 2- Realizar reuniões com as residentes e 

demais  sujeitos envolvidos no processo de 

residência (representante da instituição, 

universidades, preceptoras); 3- Articular ações 

com entidades que discutem residência em 

saúde.

Publicizar e discutir as 

questões referentes às 

residências 

multiprofissionais no 

interior do debate sobre o 

desmonte das políticas 

públicas e precarização do 

trabalho no interior das 

mesmas, sobretudo nos 

campos da saúde e 

Educação. Efetivação de um 

debate público e coletivo 

sobre as Residências 

Multiprofissionais em 

Saúde no estado da Bahia.

1 e 3- mai                   2- 

jan

1 e 3- jun                   

2- dez

Trabalho e Formação 

Profissional
                                            

Essa atividade demanda 1) realizar  levantamento sobre 

a realidade das Residências Multiprofissionais no estado 

da Bahia;  2) realização  de duas reuniões, com as 

residentes e com os demais sujeitos envolvidos no 

processo de residência (representante da instituição, 

universidades, preceptoras): lanche, reprodução de 

material.

8

Manter ações de enfrentamento 

à precarização do ensino de 

graduação em serviço social nas 

modalidades presencial e à 

distancias

1- Participar do fórum nacional em defesa da 

formação em serviço social e contra a 

precarização do ensino superior; 2- Estimular 

a criação do fórum baiano em defesa da 

formação em serviço social e contra a 

precarização do ensino superior.

jan/19 dez/19 1.560,00R$         
Comissão Trabalho e 

Formação Profissional

Passagem colaborador R$ 1.120,00;                                      

Diária colaborador R$ 220 x 2= R$ 440,00

1) recursos para a compra de passagem e estadia  para a 

participação de uma representante da Comissão de 

Trabalho e Formação Profissional em reunião do Fórum 

Nacional em Defesa da Formação em Serviço Social e 

contra a Precarização do Ensino Superior.  2) recursos 

para as oficinas da ABEPSS itinerante no interior e na 

capital.

9 A

Contribuir para a identificação e 

o debate público acerca dos 

principais desafios técnicos, 

éticos e políticos postos ao 

trabalho profissional na Bahia, 

bem como sobre as formas de 

violação dos direitos das 

assistentes sociais inseridas em 

diversos processos de trabalho e 

espaços sócio ocupacionais .

1- Sistematizar os dados da COFI acerca de 

desafios e violações de direitos presentes na 

realidade do trabalho das assistentes sociais 

na Bahia;

2- Mapear pesquisas acerca do trabalho 

profissional no estado.                                      

 Mapeamento e 

socialização de dados e 

indicadores sobre os 

desafios postos ao trabalho 

profissional na 

contemporaneidade em 

suas particularidades 

locais.

Comissão Trabalho e 

Formação Profissional
VER POSSIBILIDADE DE SER ABARCADO PELA COFI



10 P

Implementar a Política de 

Educação permanente do CRESS-

BA a partir de fundamentos 

teóricos e indicadores  sociais 

acerca dos desafios do trabalho e 

da formação no estado, bem 

como a partir da participação 

democrática da categoria na 

elaboração da mesma.

1- Realizar seminários internos com as demais 

comissões no sentido da construção e 

fortalecimento da proposta de educação 

permanente do CRESS-BA; 2- Execução da 

Política de Educação permanente do CRESS-BA 

- Através de Parceria com universidade para 

criação de pós graduação latu sensu no 

interior do estado como estratégia da política 

de educação permanente ( contato com as 

universidades para elaboração da proposta; -  

elaboração da proposta; - articulação para 

estudo de viabilidade de projeto piloto no 

interior do estado); 3- Espaços permanentes 

de atualização profissional, com 

funcionamento itinerante (1- Criação de 

Oficinas de atualização sobre os principais 

debates acadêmicos e políticos acerca do 

trabalho e formação profissional na 

contemporaneidade.

2- Criação de oficinas de atualização sobre as 

legislações referentes ao trabalho e à 

formação profissional.)

realização de 4 oficinas

1 e 2- jan                    3- 

trimestral (a partir de 

mar)

dez/19
Comissão Trabalho e 

Formação Profissional
CTFP+ Interiorização

Essa atividade demanda: 1) recursos de passagem e 

estadia para viabilizar a participação das representantes 

da comissão de interiorização nas reuniões internas com 

as demais comissões; 2)recursos para a realização de 4 

Oficinas de Atualização/ano na capital: recursos para 

lanche, material didático (xerox); transporte urbano 

para convidada); 3)recursos para a realização de 4 

Oficinas de Atualização/ano no interior: recursos para 

lanche, material didático (xerox); transporte e diária 

para 2 profissionais(um membro da comissão de 

trabalho e formação  profissional e uma convidada) em 

cada oficina em cidade do interior.

11

Discussões públicas  sobre temas 

do trabalho e formação 

profissional

1- Identificar e promover discussões públicas  

sobre temas emergentes no universo 

profissional, articulando o debate nacional às 

discussões locais através de reuniões da 

comissão

realizar 10 reuniões 

ordinárias
fev/19 nov/19

Comissão Trabalho e 

Formação Profissional

Comissão Trabalho e 

Formação 

Profissional e 

Comissão de 

Interiorização

uma passagem mensal para a Comissão de Trabalho e 

Formação Profissional, garantindo a participação de 

uma representante da UFRB na Comissão.

Total ação estratégica 2019  R$         8.000,00 
Total ação estratégica 

2020
-R$             


