
  

Carta de Apoio aos Professores do Curso de Serviço Social da PUC- RS 

  

A ABEPSS SUL I e o CRESS/ RS vêm se manifestar contra a demissão de               

professores da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mais especificamente            

do Curso de Serviço Social. 

Vivemos um momento histórico de retrocessos políticos que incidem, diretamente          

sobre a classe trabalhadora: perda de direitos previdenciários e trabalhistas; desmonte da            

seguridade social ampliada, aqui retratada com os crescentes cortes no financiamento das            

políticas de saúde e educação. Retrocessos que buscam dar respostas às crescentes perdas             

impostas pela crise do capital. As estratégias políticas para gerenciar a crise reafirmam a              

lógica: os primeiros a perderem são os trabalhadores, perdendo seus postos de trabalho,             

direitos, remuneração e estabilidade. E a política econômica segue alheia ao financiamento            

das políticas sociais públicas, a exemplo das políticas de saúde, assistência social, educação e              

previdência. 

A construção de um projeto de ensino superior que tem o primado do interesse              

público e a indissociável relação entre o ensino, a produção de conhecimento - por meio da                

pesquisa - e a disseminação dos resultados dessa produção à sociedade, consolidados na             

extensão, para além de ser um princípio constitucional é condição sine qua non das              

universidades. 

A PUC/RS e o Curso de Serviço Social da PUCRS têm uma marca histórica na               

trajetória da formação profissional, tendo em vista que no ano de 1945 foi fundada a Escola                

de Serviço Social de Porto Alegre e no ano de 1948, quando foi criada a Universidade                

Católica do Rio Grande do Sul, o curso de Serviço Social foi uma das quatro faculdades                

pioneiras na criação desta instituição (BULLA, 2008). 

Durante os seus 72 anos de existência, o Curso de Serviço Social da PUCRS teve e                

tem um papel fundamental no processo de formação de Assistentes Sociais críticos e             

propositivos para intervir nas expressões da questão social, tendo em vista o compromisso             

com o projeto ético político profissional. Na graduação e na pós-graduação, o curso formou e               

qualificou profissionais que atuam em diferentes instituições, sejam elas públicas, privadas           

ou do terceiro setor, no âmbito da docência, na supervisão direta de estágio, na execução e                



gestão de políticas públicas, em diversos municípios do estado do Rio Grande do Sul e outras                

regiões do país. Além disso, mais especificamente nos programas de mestrado e doutorado,             

formou docentes e pesquisadores que atuaram e atuam nos cursos de graduação e             

pós-graduação em Serviço Social e áreas afins, em universidades do Rio Grande do Sul e de                

outros estados 

Nesta direção, cabe afirmar que a Lei de Regulamentação Profissional (Lei 8.662/93,            

Art. 5º) define como atribuição privativa do/a assistente social todo o trabalho que se              

constitui matéria de Serviço Social, incluindo, no âmbito do ensino de graduação e             

pós-graduação, disciplinas e funções que exigem conhecimentos próprios. No âmbito da           

pós-graduação, o PPGSS da PUCRS, nota 6, na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal             

de Nível Superior (CAPES), é constituído por corpo docente, em número previsto pelos             

órgãos de regulação dos PPGs no Brasil e responde às atuais exigências relativas à              

consolidação da Pós-Graduação. Assim, o PPGSS se constitui como pólo formador de            

professores e pesquisadores na área, com reconhecida produção científica em âmbito nacional            

e internacional, uma vez que é o único Programa com Doutorado em Serviço Social no Rio                

Grande do Sul 

Diante desse quadro, reafirmamos nosso apoio aos docentes desse curso na luta pelo             

direito ao trabalho e pela defesa da formação profissional, de qualidade e com compromisso              

ético e político que toda essa equipe de profissionais vem afirmando!!!!! 
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