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Erramos em algum aspecto nessa caminhada? Possivelmente sim, mas não perdemos de vista o 
compromisso que assumimos naquele 15 de Maio de 2017. Por isso, o sentimento é de gratidão pela 
credibilidade construída, paciência e participação de todos/as vocês nas diversas atividades realizadas 
pelo CRESS nesse período. Em tempos de pandemia, a caminhada continua ainda mais intensa e a 
necessidade da luta ainda mais renovada, pois em tempos de intensificação da barbárie do capitalismo, 
decidimos continuar resistindo. 

Avante na luta!
Gestão “A luta nos movimenta, a resistência nos fortalece” 

É com imensa satisfação que a gestão “A luta nos movimenta e a resistência nos fortalece” vem por meio 
desse jornal informativo dialogar com todas e todos vocês a respeito da nossa trajetória frente ao 
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 16ª Região/AL no triênio 2017 - 2020.

Caros/as assistentes sociais, 
Companheiros/as de exercício profissional e de luta!

Desde que assumimos o compromisso com a categoria em atuarmos na defesa do exercício e na 
fiscalização da profissão temos nos deparado com diversos desafios que outrora não imaginávamos 
encontrar. Tivemos que enfrentar o elevado índice de inadimplência, que tem como uma das implicações 
o quadro reduzido de funcionários, frente ao aumento de demandas da categoria junto ao Conselho. Nos 
deparamos com o aprofundamento da precarização da formação profissional, com os retrocessos no 
campo das políticas sociais, e ainda, com o avanço do conservadorismo na sociedade, inclusive na 
profissão.

Por outro lado, adquirimos muitos aprendizados, na medida em que nos aproximávamos das demandas 
institucionais, das discussões e bandeiras de luta do Conjunto CFESS/CRESS e das particularidades da 
atuação profissional em seus plurais espaços sócio-ocupacionais.

Tivemos também muitas conquistas e avanços, como a permanente e atuante participação de 
assistentes sociais da base em comissões do CRESS, representação da categoria em espaços de 
controle social estratégicos, como da assistência social; melhor compreensão e estruturação 
administrativa do Conselho; criação de alternativas para reduzir a distância entre o CRESS e o conjunto 
da categoria, seja pelos canais de comunicação, tendo em vista o cumprimento do CRESS às medidas 
de isolamento social no contexto da pandemia do Coronavírus/Covid-19; bem como a partir da 
realização de atividades e ações fora da capital; e, articulação com outros órgãos como o Ministério 
Público e com movimentos sociais, além da ampliação na parceria com o curso de Serviço Social da 
UFAL, dentre outras que poderão ser conhecidas neste informativo. 

Durante esses anos nos contrapomos à neutralidade política e reafirmamos o compromisso do CRESS 
com a defesa dos direitos da classe trabalhadora, com as lutas sociais e com o fortalecimento e 
representatividade do Conselho em diferentes espaços coletivos de participação e controle social. 



Confira a entrevista na íntegra:

A atual política neoliberal tem aprofundado a desigualdade 
social, a precarização e desmonte das políticas públicas, 
significando um profundo retrocesso nos direitos sociais. 
Há um processo histórico de desfinanciamento das 
políticas sociais, potencializada mais recentemente pela 
Emenda Constitucional n° 95/2016 que congela os gastos 
públicos com a saúde e a educação por 20 anos. Como 
consequência, podemos evidenciar o aprofundamento da 
precarização dos serviços, programas, projetos e 
benefícios ofertados à população, em especialmente no que 
tange a Seguridade Social. Esse cenário rebate 
incisivamente e diretamente sobre as condições de vida da 
classe trabalhadora, em especial, a população mais pobre. 
E é com essa população e com os territórios que vivem que 
circunscreve o trabalho dos/das assistentes sociais. 

O último período apresentou uma série de desafios para 
o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras no 
Brasil, seja no que diz respeito à retirada de direitos, 
além das várias ameaças junto a diversas categorias 
profissionais. Qual a leitura que a gestão do CRESS 
Alagoas fez desse período? Quais foram os principais 
impactos aos assistentes sociais?

Nesse contexto, a categoria precisou desenvolver, em seus 
diversos espaços sócio-ocupacionais, estratégias 
interventivas que reduzam os impactos dessa política 
econômica, contribuindo para que a população tenha 
acesso aos serviços de saúde, assistência e previdência 
social, além de benefícios eventuais que serão essenciais 
para a manutenção da vida da população mais empobrecida

Em entrevista para o Jornal CRESS Alagoas Marciângela 
aponta ainda os principais desafios do Conselho para o 
próximo período. 

“O CRESS Alagoas terá o desafio de atuar frente a uma 
realidade de agravamento das desigualdades sociais, que 
tem rebatimentos concretos na atuação profissional das/os 
assistentes sociais, desde as alterações causadas nas 
condições de vida dos usuários do serviço social até as 
condições de trabalho destes profissionais”, destacou.

Após três anos na gestão do CRESS Alagoas, 
Marciângela Gonçalves, conselheira presidenta, 
avalia o último triênio a partir dos acúmulos e 

feitos do regional, bem como para a categoria profissional 
na atual conjuntura que vive o país.

Desafios, avanços e feitos: conselheira
presidenta faz balanço do último triênio
do CRESS Alagoas
por Gustavo Marinho

Além disso, cerca de 38,4 milhões de pessoas vivem do 
trabalho informal e precarizado, realidade vivida também 
pelos/as assistentes sociais.

Este cenário tem provocado para que o Regional também 
reconfigure suas estratégias de atuação junto à categoria e 
também à população usuária do Serviço Social, 
reafirmando o compromisso histórico na defesa dos direitos 
sociais e de políticas públicas de qualidade.

A campanha do Conjunto CFESS/CRESS apresentada 
à categoria nesse período debateu a questão racial junto 
ao trabalho de assistentes sociais. Tendo em vista a 
atuação do Regional em torno da Campanha 
“Assistentes Sociais no Combate ao Racismo”, quais 
foram os principais acúmulos para a categoria em 
Alagoas? 

Em torno da temática da questão racial, o CRESS realizou 
os Seminários temáticos, articulação com organizações e 
movimentos sociais que discutem a questão racial e o Curso 
de Extensão Serviço Social e Questão Étnico-racial. 
Consideramos que dentre estas ações, o curso de extensão 
foi muito assertivo, tendo desdobramentos importantes, 
dentre eles a execução de mais de dez projetos de interven-

As ações desenvolvidas pelo Regional a partir da 
Campanha de gestão possibilitou ao conselho e à categoria 
profissional uma maior apropriação do debate sobre o 
racismo e suas expressões no cotidiano, sendo 
indissociável discutir direitos sem desvendar as expressões 
do racismo presentes na constituição da sociedade 
brasileira. O Estado brasileiro tem negligenciado os 
problemas da população negra, construído um verdadeiro 
projeto de genocídio das negras e negros de nosso país. 
Pudemos apreender o quanto é central e essencial para o 
trabalho de assistentes sociais a compreensão deste cenário 
uma vez que a população negra se constitui a maior parte da 
população usuária dos serviços sociais.
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ção do serviço social nos espaços de atuação das assistentes 
sociais que participaram do curso, além de um seminário de 
apresentação dos resultados destes projetos na 9ª Bienal 
Internacional do Livro de Alagoas, em Maceió.

nos e tecnológicos qualificados que, no atual cenário de 
pandemia, tem contribuído significativamente para ampliar 
a comunicação do CRESS. 

Além destes desafios, o CRESS Alagoas ainda precisa 
avançar com melhorias na infraestrutura do prédio sede, 
implantando a acessibilidade arquitetônica, melhorando 
instalações físicas, ampliando a disponibilidade de 
equipamentos de informáticas. Além disso, é necessário 
qualificar os procedimentos administrativos do setor 
financeiro e de compras, bem como, no registro de 
documentos.

Estamos vivenciando uma realidade adversa na qual é 
difícil prever o cenário pós-pandêmico no país e que 
certamente afetará a realidade de atuação do Conselho 
Regional. Contudo, podemos apontar algumas questões já 
existentes e que acreditamos serem agravadas no próximo 
período.

E para os próximos anos, quais são os principais 
desafios que o Conselho Regional deve encarar em 
Alagoas?

O CRESS Alagoas terá o desafio de atuar frente a uma 
realidade de agravamento das desigualdades sociais, que 
tem rebatimentos concretos na atuação profissional das/os 
assistentes sociais, desde as alterações causadas nas 
condições de vida dos usuários do serviço social até as 
condições de trabalho destes profissionais. Esta é uma 
realidade que traz implicações para o trabalho realizado 
pelo conselho regional, uma vez que suas estratégias de 
atuação deverão levar em consideração a dinâmica posta 
pela conjuntura, considerando à precarização do trabalho 
profissional, o desmonte das políticas públicas, o avanço do 
conservadorismo que tem avançado também no Serviço 
Social brasileiro e uma política neofacista do atual governo 
federal.

Não poderia deixar de mencionar a articulação realizada 
com organizações e movimentos sociais que tem 
proporcionado à gestão ampliar as possibilidades de 
intervenção na defesa das bandeiras de lutas do Conjunto 
CFESS/CRESS, a exemplo da realização das atividades em 
decorrência da Campanha de Gestão “Assistentes Sociais 
no combate ao Racismo”.

O Regional qualificou os recursos de comunicação com a 
categoria e a sociedade em geral, na direção do que 
estabelece a Política Nacional de Comunicação do 
Conjunto CFESS-CRESS, contando com recursos huma-

Após três anos na coordenação e gestão do CRESS 
Alagoas, o que a gestão destaca como principais legados 
para a construção e fortalecimento do Conselho nesse 
período? 

Destacamos que aliado ao avanço no âmbito tecnocrático 
do Regional, a interlocução do CRESS com a categoria, 
que qualificadamente integrou comissões temáticas 
juntamente com conselheiras/os e participou de espaços de 
planejamento e execução de ações tem fortalecido a 
atuação da entidade.  Esta interlocução tem sido 
fundamental para a ampliação das ações do conselho e o 
alcance dos resultados esperados. Entendendo a 
importância dessa relação mais próxima com a base de 
assistentes sociais, foram realizadas atividades formativas 
no interior do estado, articulação com órgãos e instituições 
públicas e privadas, produção de material técnico para a 
categoria e a sociedade dentre outras ações.

O Regional também aprofundou sua atuação na defesa da 
ampliação dos direitos sociais,  fortalecendo a 
representatividade em instâncias de controle social, como 
Conselhos municipais e estaduais de Direito. Realizou 
também importantes intervenções na defesa do trabalho de 
assistentes sociais e da profissão no estado de Alagoas, com 
incidência política junto a gestores, colegiados e 
instituições, evidenciando a importância do trabalho da 
categoria, bem como as atribuições e competências ética e 
tecnicamente determinadas pela regulamentação da 
profissão e que devem ser observados em todos os espaços 
ocupacionais de atuação.
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N
o âmbito exercício profissional das/os 
assistentes sociais, muitas foram as 
demandas nesse último período, e o CRESS 

Alagoas realizou diversas iniciativas para atendê-las, 
seja a partir das articulações das Comissões do 
CRESS, participação em instâncias de controle 
social e de defesa das políticas públicas, seja na 
defesa das condições de trabalho através de ações 
jun to  ao  poder  púb l i co  e  demais  ó rgãos 
empregadores, bem como a partir da realização de 
espaços de formação como oficinas, cursos, 
seminários e palestras.

A partir das demandas trazidas pela categoria e iden-

Em Alagoas, podemos citar a realização do II 
Seminário Estadual sobre o Trabalho da/do 
Assistente Social na Política de Assistência Social e o 
I Seminário Estadual sobre o Trabalho do/a 
Assistente Social na Assistência Estudantil. Em 
2019, foi realizado o I Seminário Estadual sobre o 
Trabalho do Assistente Social na Política de Saúde 
Mental e de Álcool e Outras Drogas, o Encontro de 
Assistentes Sociais em Instâncias de Controle Social 
e o Seminário sobre o Trabalho da/o Assistente 
Social em situações de desastres e calamidades 
públicas. Ainda nesse ano, foram promovidas duas 
turmas do curso sobre a Dimensão Técnico-
Operativa do Serviço Social, tendo como público 
as/os assistentes sociais que atuam no espaço sócio-
jurídico, no Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS, dentre outros profissionais.

DEFESA DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
por Martha Aragão, Conselheira do CRESS Alagoas
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O CRESS realizou ainda articulação política com 
bancada federal de Alagoas da Câmara dos 
Deputados, e outras entidades representativas, para 
a defesa dos direitos sociais e das condições de 
trabalho das/dos Assistentes Sociais, em face das 
medidas mais recentes de ataques e desmonte da 
Seguridade Social adotadas pelo Governo 
Bolsonaro, particularmente a que retira o Serviço 
Social como serviço previdenciário de direito dos 
segurados e seus dependentes; o déficit no 
O r ç a m e n t o  d a  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  e  a 
descaracterização da Estratégia de Saúde da Família 
– ESF, enfatizando os impactos dessas medidas nas 
políticas públicas e nas condições de acesso da 
população alagoana.

tificadas durante as fiscalizações realizadas em 
relação às requisições do Sistema de Justiça e do 
Ministério Público, incompatíveis com as atribuições 
estabelecidas na Lei de Regulamentação da 
Profissão e/ou com as normativas da Política de 
Assistência Social, foi realizada uma série de ações 
em defesa do exercício profissional, em parceria com 
o Conselho Regional de Psicologia de Alagoas. 
Realizamos um amplo levantamento sobre as 
solicitações feitas pelo sistema de justiça aos 
profissionais do SUAS, para subsidiar a construção 
conjunta de propostas para o diálogo entre o SUAS e 
os órgãos do Sistema de Justiça de Alagoas, que 
foram apresentadas à Presidência do Tribunal de 
Justiça e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
e Assistência Social – SEADES.

Atividade sobre o exercício profissional na Previdência,
realizada na cidade de Santana do Ipanema

Reunião com presidente do Tribunal de Justiça de
Alagoas (TJ/AL), o desembargador Tutmés Airan,

para tratar sobre demandas do SUAS



Dentre as ações, atividades e participações do 
CRESS Alagoas no triênio 2017-2020, destacamos a 
atuação nos Conselhos Municipais de Assistência 
Social e dos Direitos da Mulher,da cidade de Maceió; 
na defesa da saúde pública e estatal, participou do 
Fórum Estadual em Defesa do SUS, da Frente 
Nacional Contra a Privatização da Saúde e do Fórum 
de Saúde Mental da UFAL; articulou e participou de 
discussões e debates junto ao  Colegiado Estaduais 
de Gestores Municipais de Assistência Social 
(COEGEMAS); Participou e também realizou 
espaços de estudo e debate sobre os direitos sociais 
e políticas públicas; Mobilizou diversos atores e 
setores da sociedade em torno do debate sobre o fim 
do Serviço Social no INSS, cortes no orçamento e 
desfinanciamento do NASF e Articulou debates para 
defesa estratégica da recomposição orçamentária e 
defesa do SUAS.

F
oram intensas as disputas político-partidárias, 
com o avanço de setores reacionários da 
sociedade, com ataque brutal às poucas 

conquistas asseguradas na recente Constituição 
Federal de 1988 e sucessivas reformas que estão 
trazendo graves impactos negativos, causando 
direta e indiretamente o desfinanciamento das 
políticas sociais no Brasil.

Nesse cenário cheio de limites e desafios, a gestão 
“A luta nos movimenta, a resistência nos fortalece” 
desenvolveu uma série de ações com a categoria 
profiss iona l  em s in ton ia  com o Conjunto 
CFESS/CRESS articulando e mantendo diálogo com 
a população usuária, com outras entidades, com a 
sociedade civil organizada, com os empregadores 
dos/das assistentes sociais e com o Poder Público.

No desenvolvimento das atividades, a constituição e 
ação da Comissão de Seguridade Social do CRESS 
foi fundamental para o acompanhamento e 
discussão sobre as políticas sociais, e reafirmar a 
postura contundente de defesa dos direitos e de 
políticas sociais públicas universais, com ênfase na 
concepção de um amplo padrão de seguridade 
social, universal, redistributivo e de responsabilidade 
estatal e fortalecimento das políticas de trabalho e 
emprego, habitação e educação, na perspectiva de 
estabelecimento de um padrão universal de direitos e 
políticas públicas.
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DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS
por Pollyanna da Silva e Sandra Roberta, assistente social da base e
Conselheira do CRESS, respectivamente

CRESS Alagoas na construção da Frente
Antirracista de Maceió

Ato em defesa do Hospital Universitário

Assistentes Sociais no ato em defesa da democracia
e dos direitos sociais em Maceió



Por isso, podemos considerar que avançamos 
administrativamente através de participação em 
capacitação contábil e financeira promovida pelo 
CFESS; no cumprimento de prazos contábeis; em 
processos de pagamento mais eficientes e na 
contratação de assessorias: de comunicação e 
assessoria especial em Serviço Social.

Deste modo, é tarefa essencial acompanhar a 
arrecadação e destinação dos recursos construindo 
um planejamento de ações e orçamentário, com 
participação dos conselheiros eleitos e dos 
funcionários do CRESS, tendo como meta o 
equilíbrio entre receita e despesa e dando direção 
transparente, ética e política ao uso desses recursos  
considerando o comprometimento enquanto parte do 
Conjunto CFESS/CRESS e auxiliando na atuação 
profissional cada vez mais qualificada, na defesa das 
prerrogat ivas profissionais. Também é um 
compromisso administrativo buscar garantir boas 
condições de trabalho aos funcionários do Regional. 

 CRESS Alagoas é uma autarquia com 

Oresponsabilidade pública quanto à gestão 
administrativa e  financeira dos recursos 

advindos das anuidades de assistentes sociais.

ADMINISTRATIVO
por Flávia Santos, Conselheira do CRESS

Da esquerda para a direita: 
Flávia Kelly Silva Mendes dos Santos,

Conselheira 1° Tesoureira; Sandra 
Leandra Silva do Nascimento, Aux.

Administrativa; Luciana Martins Rêgo,
Coordenadora Executiva do CRESS e 

Fábio Moraes, Assessor Contábil,
representantes do CRESS Alagoas no

Seminário Nacional de Capacitação
Contábil Financeiro do CFESS,

realizado em Brasília.

FINANCEIRO
A

 Gestão “A luta nos manifesta, a resistência 
nos fortalece” (2017-2020) apresenta um 
balanço financeiro dos recursos arrecadados 

através de anuidades correntes, anuidades de anos 
anteriores e através de recuperação judicial 
(inscrição em dívida ativa) bem como um panorama 
em números das despesas realizadas que envolvem 
pagamento de pessoal e encargos sociais, 
benefícios pagos aos trabalhadores, serviços de 
pessoa física ou jurídica, tais como: assessorias 
contábil, comunicação, jurídica e especial em Serviço 
Social, bem como as despesas com realização de 
eventos para profissionais e participação em 
capacitações.

A gestão manteve a realização de todos os eventos 
de forma gratuita para profissionais e estudantes 
bem como apoiou atividades em parceria com 
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 
Serviço Social (ABEPSS) e outras instituições que 
coadunam com o projeto ético-político do Serviço 
Social.

É importante destacar que ao longo do triênio, a 
gestão preocupou-se em manter as contas em 
equilíbrio e investir nas melhorias das condições de 
trabalho dos funcionários, na aquisição de bens 
móveis, na aquisição de equipamentos para melhor 
desempenho das atividades, bem como na estrutura 
da sede, no entanto, esbarramos em dificuldades 
operacionais para reforma, por exemplo. Inclusive, 
nos últimos dois anos, buscamos formas de adquirir 
uma nova sede com melhor estrutura, mas apesar 
dos esforços, não tivemos êxito.
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por Francine Lopes, Conselheira do CRESS

POLÍTICA DE
COMUNICAÇÃO

Com essas iniciativas, o CRESS segue firma na 
defesa da democratização da comunicação tendo 
como norte o projeto ético político do Serviço Social, 
dando visibilidade à nossa profissão e contribuindo 
para a qualificação do exercício profissional.

O
 compromisso com a política de comunicação 
defendida pelo conjunto CFESS/CRESS 
sempre foi uma bandeira levantada pela 

gestão “A luta nos Movimenta a resistência nos 
fortalece”. A comunicação é um eixo estratégico no 
Conselho, pois permite estabelecer um fluxo de 
informações e debates permanentes com categoria 
de assistente sociais e com a sociedade.

No último triênio a gestão do CRESS buscou 
fortalecer a Comissão de Comunicação e 
potencializar os recursos de interlocução com a 
categoria através de ações como a ampliação do uso 
das redes socia is  (Facebook,  WhatsApp, 
Instagram); a atualização periódica das notícias no 
site oficial; serviços de envio de Boletins Eletrônicos 
e de SMS; disponibilização de materiais publicitários 
como cartazes, adesivos e folders, dando 
v i s i b i l i d a d e  à s  c a m p a n h a s  d o  c o n j u n t o 
CFESS/CRESS; e inclusão de ferramentas de 
acessibilidade no site do Conselho, o que ampliou 
nossa capacidade de comunicação também com as 
pessoas com deficiência.

Vale destacar ainda a contratação de profissionais da 
área para a assessoria de comunicação que trouxe 
um salto qualitativo para as nossas ações. Houve 
também o empenho para a reestruturação do site do 
CRESS que, nessa reta final da gestão, foi 
apresentado num formato de site mais moderno 
intuitivo e prático.

ACOMPANHE O CRESS ALAGOAS

/cress16

@cressalagoas

www.cress16.org.br
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CRESS Alagoas fortalece a luta anti-racista com
a categoria no estado a partir da campanha
“Assistentes Sociais no combate ao racismo”

por Gustavo Marinho

A partir dessas articulações, além de estreitar a 
parceria com outras organizações e instituições, o 
CRESS apontou uma diversidade de iniciativas para 
fomentar e instrumentalizar Assistentes Sociais no 
estado nas pautas étnico-raciais ao longo de 2019.

O início de 2019 já foi marcado com as articulações 
do CRESS com o movimento negro de Alagoas, 
pautando uma agenda conjunta de ações e debates 
para constituir o calendário da campanha durante o 
ano em todas as regiões do estado.

Rodas de conversa, atividades culturais, cursos, 
oficinas e seminários marcaram as iniciativas do 
CRESS Alagoas na construção da campanha no 
último período, envolvendo centenas de profissionais 
do Sertão ao Litoral.

A
 campanha do Conjunto CFESS/CRESS para 
o período de 2017 a 2019, com o tema 
“Assistentes Sociais no combate ao racismo” 

enraizou o debate em torno da questão racial junto à 
categoria profissional em Alagoas.

Entre os meses de maio e junho de 2019, aconteceu o 
Curso de Extensão “Questão Étnico-Racial e Serviço 
Social”, articulado junto à Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL), através da Faculdade de Serviço 
Social e do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros 
(NEAB), do Instituto Federal de Alagoas (IFAL), 
através do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e 
Indígenas (NEABI) e o Instituto do Negro de Alagoas 
(INEG). Com carga horária de 60h, o Curso foi 
ministrado por especialistas no debate étnico-racial 
em Alagoas, envolvendo em torno de 40 Assistentes 
Sociais de todo o estado.

Reunião com representantes de movimentos sociais e
instituições para debater ações de Combate ao Racismo.

Em novembro de 2019, em parceria com o Instituto 
do Negro de Alagoas e a Associação de Negras e 
Negros da UFAL, o Cress realizou o Seminário “Asè: 
A Religiosidade como Resistência”, com a presença 
da Yalorixá Veronildes Rodrigues, conhecida como 
Mãe Vera e a Doutoranda em Sociologia pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), Winnie Bueno. A atividade fortaleceu a 
atuação da categoria na promoção e intensificação 
de ações de combate ao racismo no cotidiano 
profissional.

Já no mês de agosto, conselheiras do CRESS e 
estudantes do Curso de Extensão, participaram do 
ciclo de debates Cabeça Preta, com uma diversidade 
de atividades para a reflexão e estudo sobre o 
cotidiano da população negra, através de trabalhos e 
pesquisas feitas por negras e negros de Alagoas. 

Ainda em novembro, a 9ª Bienal Internacional do 
Livro de Alagoas também recebeu as atividades da 
campanha do Cfess/Cress. A oficina de debates do 
Cress Alagoas com o tema “Projetos de Intervenção 
do Serviço Social no combate ao racismo 
institucional” envolveu uma série de Assistentes 
Sociais no debate a partir dos projetos de intervenção 
dos profissionais, além da realização de uma oficina 
de autoidentificação étnico-racial com o objetivo de 
refletir sobre o reconhecimento fenotípico da 
população negra.

Curso de Extensão uestão Étnico-Racial e Serviço Social”,

articulado junto à Universidade Federal de Alagoas
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