
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS)

Ofício Circular ABEPSS N.º 029/2017         

Da: Diretoria Executiva Nacional da ABEPSS

Para: Sr. Mário Neto Borges -

E demais membros do Conselho Deliberativo

Assunto: Manifestação e solicitação de revogação da exoneração da 

Grande Área (DEHS/PRE) 

Prezados; 

Tendo em vista as prerrogativas e finalidades da Associação Brasileira de 

Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), solicitamos ao CNPq 

manifestação em relação ao processo de exoneração arbitrária da 

coordenadora da grande 

também o pedido de reabertura imediata de canais democráticos para as 

definições colegiadas nas grandes áreas, bem como a necessária r

pleno diálogo com as associações e 

deliberativos e consultivos deste 

Nesta ocasião, segue em anexo uma 

divulgação e conhecimento da comunidade acadêmico

a base do CNPq, visando o seu fortalecimento.

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS)
E-mail: abepss@gmail.com  

Homepage: www.abepss.org.br  
Fone: (61) 3107-6727 

CNPJ nº: 77.156.537/0001-70 

Ofício Circular ABEPSS N.º 029/2017          

Vitória (ES), 25 de maio de 2017.

Da: Diretoria Executiva Nacional da ABEPSS 

- Presidente do CNPq 

embros do Conselho Deliberativo 

Manifestação e solicitação de revogação da exoneração da c

 

Tendo em vista as prerrogativas e finalidades da Associação Brasileira de 

Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), solicitamos ao CNPq 

ão em relação ao processo de exoneração arbitrária da 

rande área DEHS, Sra Maria Ângela Cuni. 

também o pedido de reabertura imediata de canais democráticos para as 

definições colegiadas nas grandes áreas, bem como a necessária r

ssociações e pesquisadores que compõem os espaços 

deliberativos e consultivos deste órgão.  

Nesta ocasião, segue em anexo uma nota da associação para ampla 

divulgação e conhecimento da comunidade acadêmico-científica que co

a base do CNPq, visando o seu fortalecimento. 
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coordenação da 

Tendo em vista as prerrogativas e finalidades da Associação Brasileira de 

Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), solicitamos ao CNPq 

ão em relação ao processo de exoneração arbitrária da 

rea DEHS, Sra Maria Ângela Cuni. Reiteramos 

também o pedido de reabertura imediata de canais democráticos para as 

definições colegiadas nas grandes áreas, bem como a necessária retomada do 

esquisadores que compõem os espaços 

ssociação para ampla 

científica que compõem 
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NOTA DE REPÚDIO DA ABEPSS SOBRE A SITUAÇÃO DA ÁREA DE CIÊNCIAS 
HUMANAS, SOCIAIS E SOCIAIS APLICADAS NO CNPq

O Serviço Social compõe a grande área de Ciências Humanas, Sociais e 
Aplicadas (CHSSA). Área bem estabelecida no Sistema Nacional de Ciência Tecnologia e 
Inovação (SNCTI) brasileiro, que conta com instituições sólidas que a representam
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 
Serviço Social e está congregada no Fórum de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas 
(FCHSSA). Esse fórummantém um diálogo frequente com a direção do CNPq quanto às 
demandas da área, as quais historicamente tem sido ouvidas.

Dentro do CNPq, o Comitê Assessor de Serviço Social está atrelado à Coordenação
Geral do Programa de Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CGCHS), a qual 
está subordinada institucionalmente à Diretoria de Engenharias, Ciências Exatas, Humanas e 
Sociais (DEHS). Recentemente, as áreas técnicas da Coordenação
Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CGCHS) têm observado com apreensão os 
recentes acontecimentos que dizem respeito à sua área no âmbito do CNPq. A principal 
preocupação vem sendo o enfraquecimento desta coordenação, seja por meio da diminuição de 
suas atribuições, seja pelo seu esvaziamento político. 

Segundo informações repassadas pela coordenação, no segundo semestre de 2016, o 
Conselho Deliberativo do CNPq pe
Educação (CA-ED) fosse vetado por um de seus membros 
se tratar de um nome indicado pela própria comunidade científica, como tradicionalmente tem 
sido feito e respeitado em todas as áreas. Tal interferência como é de amplo conhecimento, foi 
objeto de manifestação contrária não apenas do CA

Atualmente estamos passando pelo processo de indicação da nova representação da área 
de Serviço Social no CNPq, tendo a ABEPSS indicado os nomes das professoras Elaine 
Behring, Jussara Mendes e Potyara Pereira para substituir a gestão de Marina Maciel e Yolanda 
Guerra que está para se findar. Esse processo pode ser ameaçado com os recentes 
acontecimentos. 

Hoje recebemos a notícia de que a atual coordenadora da nossa grande área no CNPq, a 
Sra Maria Ângela Cunico, foi exonerada e que a Diretoria de Engenharias, Ciências Exatas, 
Humanas e Sociais (DEHS), quer nomear alguém de fora da área, e, ao que tudo indica,
nome da área de Engenharias e Ciências Exatas, e sem consulta à área interessada. 

Cabe observar que o CNPq dispõe de precedente de processo seletivo interno para 
nomeação em cargos de Coordenação
própria CGCHS, habilitados a preencherem tal vaga e com ampla experiência administrativa na 
área.  

Diante disso, a ABEPSS considera tais atitudes retrocessos nos diálogos da área com 
este Conselho e repudia a exoneração repentina da Sra Maria Ângela Cunico, 
repudia a ameaça da área de exatas ocupar o cargo de nossa Coordenação Geral e a ausência de 
consulta à área para substituição do cargo. Neste sentido, a Associação e seu conjunto de 
pesquisadoras/es solicita a revogação de tal ato arbitrário e 
canal de diálogo e construção coletiva dos rumos deste Conselho em suas instâncias legítimas e 
deliberativas. 
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O Serviço Social compõe a grande área de Ciências Humanas, Sociais e 
rea bem estabelecida no Sistema Nacional de Ciência Tecnologia e 

Inovação (SNCTI) brasileiro, que conta com instituições sólidas que a representam
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), que representa o 
Serviço Social e está congregada no Fórum de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas 

mantém um diálogo frequente com a direção do CNPq quanto às 
demandas da área, as quais historicamente tem sido ouvidas. 

ro do CNPq, o Comitê Assessor de Serviço Social está atrelado à Coordenação
Geral do Programa de Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CGCHS), a qual 
está subordinada institucionalmente à Diretoria de Engenharias, Ciências Exatas, Humanas e 

iais (DEHS). Recentemente, as áreas técnicas da Coordenação-Geral do Programa de 
Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CGCHS) têm observado com apreensão os 
recentes acontecimentos que dizem respeito à sua área no âmbito do CNPq. A principal 

enfraquecimento desta coordenação, seja por meio da diminuição de 
suas atribuições, seja pelo seu esvaziamento político.  

Segundo informações repassadas pela coordenação, no segundo semestre de 2016, o 
Conselho Deliberativo do CNPq permitiu que um nome indicado para o Comitê Assessor de 

ED) fosse vetado por um de seus membros – que não é da área 
se tratar de um nome indicado pela própria comunidade científica, como tradicionalmente tem 

ado em todas as áreas. Tal interferência como é de amplo conhecimento, foi 
objeto de manifestação contrária não apenas do CA-ED, mas também do FCHSSA.

Atualmente estamos passando pelo processo de indicação da nova representação da área 
CNPq, tendo a ABEPSS indicado os nomes das professoras Elaine 

Behring, Jussara Mendes e Potyara Pereira para substituir a gestão de Marina Maciel e Yolanda 
Guerra que está para se findar. Esse processo pode ser ameaçado com os recentes 

e recebemos a notícia de que a atual coordenadora da nossa grande área no CNPq, a 
Sra Maria Ângela Cunico, foi exonerada e que a Diretoria de Engenharias, Ciências Exatas, 
Humanas e Sociais (DEHS), quer nomear alguém de fora da área, e, ao que tudo indica,
nome da área de Engenharias e Ciências Exatas, e sem consulta à área interessada. 

Cabe observar que o CNPq dispõe de precedente de processo seletivo interno para 
nomeação em cargos de Coordenação-Geral, e que há pesquisadores plenamente capazes, na 

ópria CGCHS, habilitados a preencherem tal vaga e com ampla experiência administrativa na 

Diante disso, a ABEPSS considera tais atitudes retrocessos nos diálogos da área com 
este Conselho e repudia a exoneração repentina da Sra Maria Ângela Cunico, 
repudia a ameaça da área de exatas ocupar o cargo de nossa Coordenação Geral e a ausência de 
consulta à área para substituição do cargo. Neste sentido, a Associação e seu conjunto de 
pesquisadoras/es solicita a revogação de tal ato arbitrário e que se restabeleça imediatamente o 
canal de diálogo e construção coletiva dos rumos deste Conselho em suas instâncias legítimas e 

Vitória, 25 de maio de 2017.
 

Gestão Quem é de Luta, Resiste!! 
ABEPSS 2017-2018 
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O Serviço Social compõe a grande área de Ciências Humanas, Sociais e Sociais 
rea bem estabelecida no Sistema Nacional de Ciência Tecnologia e 

Inovação (SNCTI) brasileiro, que conta com instituições sólidas que a representam. Entre elas a 
, que representa o 

Serviço Social e está congregada no Fórum de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas 
mantém um diálogo frequente com a direção do CNPq quanto às 

ro do CNPq, o Comitê Assessor de Serviço Social está atrelado à Coordenação-
Geral do Programa de Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CGCHS), a qual 
está subordinada institucionalmente à Diretoria de Engenharias, Ciências Exatas, Humanas e 

Geral do Programa de 
Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CGCHS) têm observado com apreensão os 
recentes acontecimentos que dizem respeito à sua área no âmbito do CNPq. A principal 

enfraquecimento desta coordenação, seja por meio da diminuição de 

Segundo informações repassadas pela coordenação, no segundo semestre de 2016, o 
rmitiu que um nome indicado para o Comitê Assessor de 

que não é da área –, a despeito de 
se tratar de um nome indicado pela própria comunidade científica, como tradicionalmente tem 

ado em todas as áreas. Tal interferência como é de amplo conhecimento, foi 
ED, mas também do FCHSSA. 

Atualmente estamos passando pelo processo de indicação da nova representação da área 
CNPq, tendo a ABEPSS indicado os nomes das professoras Elaine 

Behring, Jussara Mendes e Potyara Pereira para substituir a gestão de Marina Maciel e Yolanda 
Guerra que está para se findar. Esse processo pode ser ameaçado com os recentes 

e recebemos a notícia de que a atual coordenadora da nossa grande área no CNPq, a 
Sra Maria Ângela Cunico, foi exonerada e que a Diretoria de Engenharias, Ciências Exatas, 
Humanas e Sociais (DEHS), quer nomear alguém de fora da área, e, ao que tudo indica, um 
nome da área de Engenharias e Ciências Exatas, e sem consulta à área interessada.  

Cabe observar que o CNPq dispõe de precedente de processo seletivo interno para 
Geral, e que há pesquisadores plenamente capazes, na 

ópria CGCHS, habilitados a preencherem tal vaga e com ampla experiência administrativa na 

Diante disso, a ABEPSS considera tais atitudes retrocessos nos diálogos da área com 
este Conselho e repudia a exoneração repentina da Sra Maria Ângela Cunico, assim como 
repudia a ameaça da área de exatas ocupar o cargo de nossa Coordenação Geral e a ausência de 
consulta à área para substituição do cargo. Neste sentido, a Associação e seu conjunto de 

que se restabeleça imediatamente o 
canal de diálogo e construção coletiva dos rumos deste Conselho em suas instâncias legítimas e 

Vitória, 25 de maio de 2017. 
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